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الثانيةالطبعة

!

خاللص

الال!صجبرجم!للنمث!وأفؤدح!أخمافروبر



لية،الدر)النسحةا!هكلا4!"ههعاحلأ!ا،2س!495،رالعالميةالمعار!صدائرة،لالأا؟رئيسي!تمصدري!م!موادهاالموسوعةهدهاستمدتيرأء

الموادملنقئتللث،الدائرةتلكموادمدالكتيرترحمحيتأم(،896و1667و6991و6591و4991و3991وأ!2!طبعات

عاليةنسبةالتانيةالطبعةلهدهطعتاتر،المعرفةمحالاتمحتلى!يعر!لاحتودلهاقامالتيالإصاهشاتاخاى،اوإسلاميا؟عربياومواءمتها

عبدالريرب!سلطادمؤسسةموقصعر،اضرورةتعمرلاوأ!صارآراءسا!وسوعةتتصمسهمادثجولدا.للموسوعةالإسلاميةااعربيةاالهويةتعحق

وعملرأيعنتعبروامما(،بوك)ووراسدالعاليةاطعار!ادائرةأووالتوريع(،للشمرالموسوعةأعمال)مؤسسةالناشرةالمؤسسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهدهتتطورألىوالمأمولواسا،ميا.عرلياومواءمتهاوتمميحهابراحعتهاقامواأوترحموهاأوالحرادكتواالذي!المتحصصير،الأساتدةمئات

فىوالتمهيدالطهبعتكبمقدمتىانظر.اللهلإددوالتحديثوالمواءمةالتحقيحاستمراريع،والإسلاميةالعرليةالموادم!مريدلإصالة،طبعةبعدطمعة

.الأولالمجلدصدر

التمويه.وح!لدا،شريمةسويةوأحاديت،كربمةقرآليةآياتالوموعةهدهتحويلاأ

الثانيةالطبعة

(ءأا3،3د)!ص6141،وايوزيعلنترالموسوعةأعمالمؤسة!

النشرأتاءالوطيةفهدالملكمكتةفهرسة

الرياض.-2ط.-العايةالعربيةالموسوعة

-742.*67.1ص482

)سحموعة(80699-320-3ءردمك

(22)محلدأد806-30د64

ا!ر!يةاسوعاتارر-أ

3100181353ديوي

0353/18.الإيداعرف

)مح!وحكة(9د53230806ردمك

(22)محلد6543080666

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة16531الرياض-2!720بص

(1)8871914:فاكص-(1)5491914:تلفون

كاهلأح!ل!ولح(!ول"ولح*ول3طهـ(!ل!!هلأح

ولع؟311،اص!4؟لأ5ولحلاح951ح44لأ*5كاح3!يا؟ا31،اأول!!ه!331،أ؟ولأأ5ول

ع.ه.كاه*72029-أ"لا"36511،4أك!ول،،404!،4130،ها*،أ؟!!ط!

+اح.(1)4591914-*،3.(1)81914ة7

6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

االطموحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،ومميلةبأي

إلاغيرها،أوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءبطمبنيمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفيوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزدلظامأيفىإدخالهأو

وأالشنساخاكانتأو،ميكاليكيةأوممغمطةشرائصأأو،إلكتروديةوسائلنت

أساشر.امنكتابيبإدلى
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الهجائيالترتيبفيوالعشرونالرابعالحرفالميم.م

ويساوي.العربيةالأبجديةترتيبفيعشروالثالثالعربي

حسابانظر:.الجملحسابفى)4(الرقمعدديا

الترتيبفييقعالقديمالصوتيالترتيبوفي.الجمل

ابنعندوالثانىأحمد،بنالخليلعندوالعشرينالخامس

الترتيبفىيقعالحديثالصوتيالترتيبوفي.جنى

الثاني.

مجهور،أنفيشفويصوتالميم.الصوتيةالصفات

حبساالهواءفيحبص!تافا،انطباقاالشفتينبانطباقينطق

فيتمكن)اللين(الأقصىالحنكويخفض،الفمفىتاما

بسببالأنفطريقعنالمرورمنالرئتينمنالخارجالهواء

نطقه.عندالصوتيةالأوتاروتتذبذب.ضغطمنمايعتريه

التعريف)أل(لاممعهتظهربمالقمريةالحروفمنوالميم

الصامت.انظر:.المدح:مثل،وكتابةنطقا

حروفمنالميم.والنحويةالصرفيةالاستخدامات

التثنيةعلامةفهي)سألتمونيها(قولهما:فيالمجموعةالزيادة

أنتم،إياهما،إياكما،هما،أنتما،:مثلالضمائروالجمفي

كتبتم.كتبتما،:مثلالأفعالومع،إياهم،إياكم،هم

النقطالمهملةالحروفمنالميم.الكتابيةالصفات

قبلهابماومتصله،يصوم:مثلم،هكذا:مفردةوتكتب

مثل:هـ،هكذا:بعدهابماومتصلة.نمتممثل:3،هكذا:

صمت.مثل:!،هكذا:بعدهاوماقبلهابماومتصلةمع.

تسبقهاالتيالحروفبعضتحتتأتىقدالميمأنويلاحظ

تمت.كمافي

الألفباء.؟الأبجدية،العربيةالحروف:أيضاانظر

أساليبمنعددعلىأطلقاسمالائطباعيةمابعد

وخاصة،الغربيةأوروبافيظهرتالتش!شليالتصوير

عشر.التاسعالقرنمنوالتسعينياتالثمانينياتفيفرنسا،

باسمعرفتالتيالفنيةالحركةالحركةهذهتلت

الانطباعية.

خبرتهمأكتسابالانطباعيونالتشكيليونحاول

الأسلوبضدوتمردوا.الطيعىالعالممنمباشرة

ودقةبالمثاليةرسومهتميزتوالذي،انذاكالسائدالأكاديمي

يحاوللمالأكاديميينالتشكيلييننقيضفعلى.التصميم

أخلاقية.أوعاطفيةأونظريةأهميةفنهمإعطاءالانطاعيون

اتجاهفيالتحركحاولوافقدالانطاعيةمابعدتشكيليوأما

أضفواحيث،وتقنياتهبأفكاره،الانطباعيللتيارمخالف

بذلككهدين،ورمزيةعاطفيةإيحاءاترسوماتهمعلى

إلى،الطبيعةمعوصدقها،الانطاعيةمنللانتقالالويق

مالحرفلتمثيلخاصةطرقى

!

الر!ة.مورس)شارات

ءاأ!ثجدلع

ية-السعو3فيالحهحتخدمها!شاريئبريلى

العربىءالخطمنمختلفةبأنواعأم(الميم

لم

لكوفيا

ع!

سيرلفاا

الطاعي.الئسخفيالميممننماذج

--

بداقيمنفصل

لح

لييوألدا

م

قعةلرا



الحداثةمابعد6

القرنفيسادتالتي،أضجريديةواوالتكعيبيةالفوفية

العشردن.

المصطلحفرايروجرالإنجليزيالفنىالناقدصاغ

في،الإنجليزيةاللغةفيالانطاعيةبعدمالمصطلحالمراد!

مدينةفيالحديثللفنمعرضاأقامعندما،0191عام

سوراجورجالفرنسيونهمالطبيعةمالعدفنانيوأهم.لندن

.جوخفانفيسشتوالهولنديسيزانوبولجوجادوبول

الموسوعة.فيترحماتلهمهؤلاءوكل

)مالعدالتشكيلىالتصوير،الانطباعية:أيضاانظر

.(الانطباعية

ساكيبالأمنعددعدىأطدهتاسمالحداثةمابعد

أض!صادايختلم!.العشرينالقرنأواسطشيظهرتالتيالفنية

بعدماحركةفيهبدأتالتارلإلذيحولوالمؤرخون

متفقونولكمهمابدأها،الذيوالفنانالظهور،فيالحدأثة

الحداتة،لحركةمضادفعلكردظهرتأنهافيعامةبصفة

الشرين.القرنأوائلفيسائدةكانتالتي

الهندسيةالأشكالاومصمموهاالحداثةفنانوففمل

أضهذيب،وابالعمليةرسومهمواتسمت،الواضحةالبسيطهة

المصقوأسةوالتصميماتالهندسيالتجريدتبنواكما

أحيوادقدومصمموهاالحداثةبعدمافنانوأما.اشسابة

أدحلواالإيحاءهذاعبرر،القديمةأغنيةاالحركاتأساليب

وأالفوضويةالأشكالوااشمزيةوالزخارفالتعقيدات

أضجديدواالأصالةاعلىالحداثةركزتفبينما.الختلطة

بعدماركزت،والأأ!انوالأش!صالالخطوطواقتصاد

للتراكيبالمكثفوالاستخدامالتقاليدإحياءعلىالحداثة

علىالحداثةركزتولينما.والخطوطوالأأ!انوالأشكال

الجماعيالتعبيرعلىالحداثةمابعدركزت،الفرديالتعبير

الأساليبمزلمنوامشخدام،لالتعاونوذلك،المشتركأو

المعارضة.اسمعليهأطلق،المقترضة

أعمالفيالحداثةبعدماتتمثل،الجميلةالفنونوفي

هؤلاءأعمالوتعكس.الأمري!جينالمعمارلينمنعدد

أهملهاالتيأضاريخيةاأجبالأساعناصرالمعمار!ت

الحداثةمبانينقيضفعلى.الأوائلالمحدثونالمعماريون

الخارجية.الواجهاتبزخرفةالحداتةلعدمامبانيتتميز

الأمريحيالمعماريالحداثةبعدماومنظريمعماريوأهم

فنتوري.روبرت

مابعدمصطلحأيضاااللاجتماعيوناالمحللونيستخدم

حياتنا.طرففىتحدثالتيالتغيراتإلىللإشارةالحداثة

إلىأقرب،المثالسبيلعلى،الحداثةبعدمافمجتمع

الحداثة.مجتمعمنالديمومةوعدموالتفككاللامركزية

أشعارفيالحداثةلعدمامجتمعخصائصملاحظةويمكن

التجريبيةوالأعمال،آشبريجونالأمريكيالكاتب

الأمري!يالمصوروتصاويركيج،جونالأمريكيللملحن

باشموز.المليئة،شيرمانمسيندي

اتفاقهناكليسأنهنتذكرأنالضروريم!أنهغير

وماالحداثةمعنىحولالغرلي!توالمبدعينالمفكرينبين

يورجنكالألماني،المعاصرينالمفكرينومن.لعدها

استمرارسوىليعستالحداثةلعدماأنيرىمن،هابرماس

استمرارمع،طفيفتغيرهوماحدثأنأيبمللحداثة

الأساسية.اأ!ناصرامنأممثير

للوضعنتيجة.الغربىغيرالعالمفيالحداثةبعدما

المعاصر،عالمنافيالغرليةالحضارةبهتتمبعأ!ذيااطهيم!

فىمنهاأغادمةاالتياراتتأتيرينتشرانأطبيعيأمنح!ان

مختلفينبعدهاوماالحداثةتياراي!شولم.الأخرىاأضقاشاتا

أوجهمختلففيتأثيرهمامشاهدةالممكنفمن.هذاعن

وأالفنونأوالاتصالاتأوالعمارةفيسواء،المعاصرةالحياة

التأثيرنتايمجتتماثلأنإلىيؤدأ3ذلكأنغيرغيرها.

ففي.الغربيغيرالعالمفىيقابلهامامعأخربافيالمشاهدة

ظلتوكيرها،وآدابفنونمنالثقاشة،مجالاتمختلف

بأنماطتمتز!،الحداثيةبعدوماالحداثية،أخرليةاالمؤثرات

تشكيلاتإلىأدىنحوعلى،الغربيةللأمماطمغايرةمحلية

أدىوقدآخر.مكانفىتكررهايصعبسماتذاتتقافية

فكريأوثقافيسياقإلىأخربيةاأمحناصراتفتقدأدإلىمذا

الأصلية.بيئتهاشيكمايوحدها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العمارةاللأتات

حود،كيحتيليوكور!لي!،حوسمولى

بابل،اشوربمانظر:.حضارةالئهرين،بينما

سومر.؟النهرينبينمابلادبلادبم

أرسطو(؟)ندسفةأرسطوال!:.الطبيعةوراءما

الميتافيزيقا.،(الفلسفة)لمحرولفلسفةا

ادنهرماوراءفتوحات.دتوحاتالئهر،وراءما

فىالمسلمونحققهاالتيالفتوحاتعلىيطلقاسم

عهدفيالإسلاميةالخلافةدولةمنالشرقيةالجبهة

بنالوليدالخليفةعهدخصوصا،الأمويةالدولة

بنومحمدمسلمبنقتيبةمنك!!قيادةتحتعبدالملك

نهربينتقعالتىالبلادهيالنهرماوراءوبلاد.القاسم

طخارستانبلادع!مشتملةويريونهرجيحون

وغيرها.وأشرووخوارزموبخارىوسمرقندوصغانيان

البحرغزوفيالمسلمينهمانحصرالفتوحاتهذهوقبل



فتوحات،لنهراءوراما

الجبهةفيالفتوحاتظلتلذا.الرومخطروصد

سقوطبينماخامدةشبهالإسلاميةالخلافةمنالشرقية

مسلمبنقتيبةتعيينوبينم637اهـ،6سنةالمدائن

م.407هـ،85سنةخراسانعلىأميرا

الناسصرف،الخلافةالملكعبدبنالوليدتولىعندما

منظمبطريقإليهاوزحفالجبهةهذهفيالجهادإلى

خراسانإقليمعلىمسلمبنقتيبةالحجاجولى.ومدروس

المناطقهذهإلىزاحفاقتيبةفخرج.م507هـ،86سنة

وسلمالنهرعبرثمبلخ،مثلوبلادأقاليممنمايقابلهيفتح

علىم507هـ،87مشةوأغار.الصغانيانملكله

بشاراأخاهواستخلفبيكندمدينةوفتحوهزمهمالصغد،

وراءفيمافتوحاتهليواصلم607هـ،88عاممروعلى

وفتح.وبخارىكرمانبلادفىحليفهالنصرفكانالنهر،

مدينةوفتحشديد.قتالبعدم171هـ،39عامسمرقند

بلادعاصمةكاشانثمم،712هـ،49سنةخجندة

رجعثمصالملكها،حيثالصينإلىووصل،فرغانة

فتوحفيالبلاذرييقولالوليد.وفاةبعدخراسانإلى

إدىالسكاندعابلبالفبح،قتيبةيكتف"دم:البلدان

لهمبأنفأجابوهالاصنامعبادةوتركالإسلامدخول

لاوهم،هلكبهااستخفأوعليهااعتدىمنأصناما،

الأصنامعلىقتيبةفدخلبها،الاستخفافيستطيعون

ولموحرقها،بيدهوجوههاعلىوكبهالجندهحليهافأباح

كثيردخولسببمماذلكوكان،الحالبطبيعةسوءيصبه

بلاءأبلىممنوكان.الإلمملامفيالبلادهذهسكانمن

ونصرالقسريعبداللهبنأسدالفتوحاتهذهفىحسنا

هشامالأمويالخليفةعهدفيخراسانوليااللذانسيارابن

عظيمةوفتوحاتناجحةبحملاتوقاما،الملكعبدابن

البلاد.تلكفي

فىالهملاياجبالإلىغرباإيرانمنالممتدةالبلادأما

باكستانمنكبيراجزءاتكونوهي،الشرقيالشمال

أخيهوابنصهرهإلىفتحهاأمرالحجاجوكلفقد،الحالية

البلادهذهأنإلىالسببويرجع.الثقفيالقاسمبنمحمد

طرقوقطاعالأمويةالدولةعلىللخارجينملجأكانق

السندبلادإلىحملتهالقاسمابنفبدأ.الإسلاميةالتجارة

وسلمت،عنوةالديبلمدينةبهاففتح،م707هـ،98عام

معركةإثرداهرملكهمعلىوقضى،البيرونمدينةله

البنجاببلادجنوبيفيالملتانإلىمميرهوواصل.رهيبة

حتىنصرإلىنصرمنوينتقليقاتلوظل.عنوةوفتحها

السند.بلادكللهدانت

الإسلامية.الفتوح؟مسلمبنقتيبةأيضئا:انظر

الففاليا

!!س/لم

التركبدس

بحر/*-جد!الصمفد-!6!رحممي!ا

خواررمالشروسيةأخس!ك!فوناك

لم3متروا!"بلخنطخا)أ

نعار.

حوالرم

ح!صكابول
جرحا.ليوس-هراة

طبرستا)ثهابور".\!صافغانستان

!!!حر

!!

السند-النهروراءماالثالثالميدانفىالمسلمينحروب



الماء8

صخرية.جروففوقتتدفقشلالات

الماء

أكثرويغطيالأرض،اعلىشيوعاالأكثرالمادةالماء

،المحيطاتالماءيملأ.الأرضسطحمن7%0من

وفي،الأرضباطنفيويوجد،والبحيراتوالأنهار،

ماء،بدونولاحياة.مكانكلوفي،نتنفسهالذيالهواء

6ئؤمنون!أفاحيشيءكلالماءمنوجعلنا):تعالىأ!قا

(إنسان،حيوان،)نباتالحيةالكائناتكلى3..الأدبياء:ا

كلفإنالحقيقةوفى.لعيشكيالماءمنلهالابد

جسمثلثيأنكماالماء،منغالباتتكونالحيةالكائنات

الدجاجةجسماأرباعوثلاثةالماء،منمكونالإنسان

الماء.منالأناناسثمرةأخماسأربعةأنكماالماء.من

فيبدأتنفسهاالحياةأنالطبيعةعلماءبعضويعتقد

أ-ح.الماالبحرماءجم!-الماء

.الأرضاتضارلسبتشكيليقوموالماءالعال!ابدايةمنذ

ومياهالأنهار.إلىالتربةويجرفاليابسةعلىلهطلفالمو

للهواتومحطمةمكسرةبقوةبالشواطئتلتطمتالمحيصاأ

ف-ير

-حيم

.الممتلكاتفىهائلادمارايسببالفيفان

الثقيلة.البفائعلنقلتستعملالمائيةالطرق

المحطمةالصخورتحملأنهاكما،الشاطئعلىالصخرية

والمثالبشقحملها،تفرغحيثماصخريةروا!سبوتبني

.الجبالوتقطعالوديانمجاري

البرودةإلىالأرضمناختغيردونالماءويحول

الشمسحرارةاليابسةوتمتص.الشديدةالحرارةأوالشديدة

الشمسحرأرةالمحيطاتتمتصبينمابسرعةوتطلقها

يجلبالبحرمنالقادمالنسيمفإنولهذاببطء،وتطلقها

صيفا.والبرودةشتاءاليابسةإلىالدثء

ازدهرتفقد،الحياةعصب-يزالولا-الماءكان

كما،وفيرةالماءمصادركانتحيثماالمعروفةالحضارات

منالنالروتقاتل.المياهمصعادرقلتعندماانهارتأنها

آلهةالوثنيونعبدكما،بالوحلمشوبماءحفرةأحل

هطوللمجوقففعندماالعموموعلى.أجلهامنوصلواالمو

وأحيانا،.الأرضالمجاعةوتعمتذبلالمحاصيلفإنالأمطار

لهذاونتيجة،فجائيةولصورةكبيرةبغزارةالأمطارتسقط



الصلابة.حالةفيماءالجليد

مخضرةوتبقىالأمطارمنكبيرةكمياتتستقملمطيرةاستوائيةغابة

.العامطوال

ماكلوتغرقضفافهافوقوتفيضتطفحالأنهارمياهفإن

.أخرىوأشياءبشرمنمجراهايعترض

يأمنأكثرالماءأهميةازدادت،الحاضرةأيامنافى

للتنظيف،منازلنافيالماءنستعملفنحنمضى،وقت

كما،الفضلاتمنوالتخلص،وألاستحمام،والطبخ

لتوفيروذلكالجافةالزراعيةالأراضيلريالماءنستعمل

منأكثرالماءمصانعناوتستعمل.الطعاممنالمزيد

الأنهارمياهتدفقونستعمل.أخرىمادةلأيةاستعمالها

لإنتاجالمدويةالصماخبةالشلالاتوماءالسريع

الكهرباء.

عامكلوفي،مستمرةزيادةفىللماءاحتياجناإن

فأكثرأكثرتنتجالمصانعأنكما،العالمسكانعدديزداد

الماء،منعالمفينعيمشنحنالماء.إلىحاجتهاوتزداد

فييوجد-منه%79حوالى-الماءهذامعظمولكن

وأللشرباستعملماإذاالملوحةشديدماءوهو.المحيطات

عذبة.العالممياهمنفقط3%نسبةإن.الصناعةأوالزراعة

فىمحجوزايكونقدإذللناسبيسرمتوفرغيرالماءوهذأ

سيتضاعفم0002عاموبحلول.الثلجيةوالأغطيةالمثالج

ثمانينياتفيعليهكانعماالعذبللماءالعالماحتياج

الماء9

الطاقة.ينتجمياهسدمنمتدفقماء

تلبىمنهكافيةكمياتهناكستبقىولكن،العشرينالقرن

البشر.احتياجات

هيالأيامهذهفيالأرضعلىالموجودةالماءكميات

وتبقىستظلوالتيالسابقفيموجودةكانتالتينفسها

تجدمموفباستعمالهانقومماءقطرةوكل.للمستقبل

الشمس،حرارةبفعلستتبخروهناك،المحيطاتإلىطريقها

وهكذامطر.هيئةعلىثانيةالأرضعلىفتسقطتعودثم

ولايمكنومراتمراتاستعمالهيعادثمالماءيستعمل

الله.لمحاذنإلافناؤهأواستنفاده

فيالعذبالماءمنوفيرةكمياتوجودمنوبالرغم

لايسقطفالمطرالماء،نقصتعانىالمناطقبعضفإن،العالم

المناطقبعضإنإذ.الختلفةالأرضأنحاءعلىبالتساوي

الاخربعضهايكونبينماالدوامعلىجداجافةتكون

جدا.مطرا

منطقةمفاجئوبشكلالجفافمننوبةتنتابأنويمكن

يجتاحأنيمكنكما،كافيةأمطارذاتالعادةفيهيما

عليها.غزيرةأمطارهطولبعدأخرىمنطقةالفيضان

كفايةعدمبسببالماءنقصانالمناطقبعضوتعاني

يوجدحيثماالناسويستقرلديها.الماءلمصادرسكانهاإدارة



الماء01

تنموحيثوالأنهار،البحيراتبجواروذلكالوفيرالماء

الصناعة.وتزدهرالمدن

البحيراتفىفضلاتهاوالمصالعالمدنوتصرف

دلكبعدالناسيعودث!ا،المياهتلوثبذأطثوهيوالأنهار،

فىنقصيحدثوقدللماء.جديدةمصادرعنللبحث

علىالمائيةمصادرهاالمدنبعضتستثمرلاحينماالماء

ولكسهاالمياهمنكبيرةكمياتتمتلكفقد.الأمثلالوجه

قفىالتىالمياهتوزيعوأنابيبالكافيةالمياهخزاناتتفتقد

مراتللماءاحتياجناازدادوكلما.الناسباحتياجات

مصادرمنفأكثرأحضرالاستفادةعليناوجبت،ومرات

علىمقدرتناازدادتالاءعنأكثرتعلمناوكلمامياهنا.

.المياهنقصمانتحديمواجهة

تماقثرالاء.صمستفيضبشكلأسةالمقاهذهتتحدث

ألهاحصماذاتهاوللحياةالإنسانيةللحضارةالماءأهمية

الماء.طبيعةتصف

أضااستعماوكيفيةالمائيةمشاكلنامناقشةأجلمن

ا!لاء.تلوثان!:استعمالنا،سوءوكذلكالمياهلمصادر

الماءعنمهمةحقائق

كم3مليونألف4.1نحوهناكالأرص؟علىالماءكمياتما

أكثرالماءمنالمكع!مرالكيلوويحوي.الأرضعلىالماءمن

الماء.منلترمليونمليون.9،من

الأرضعلىالماءمنفقط3%؟الأرضعلىالعذبالماءمقدارما

المثالحفيمتجمدالعذبالماءهذاأرباعثلإثةوحوالي،عدبماء

يعادلمماهداالمتحمدالماءكميةوتقدر.التلجيةوالأعطية

.عامألفددةالأرصأنهاركافةفىتجريالتيالماءكميات

غالثاالحيةالكائناتتتأل!الماء؟منالحيةالكائناتتحويكم

،الإنسانجسممن65%حوأليالماءيشكلفمثلاالماء.من

من%59السطاطس،درنةمن08%،الفيلجسممن%07

الطماطم.ثمرة

مامتوسط؟حياتهطوالالواحدالفرديستهلكهاالتيالماءكميةما

لتر.06ر06،نحوحياتهطبرالالماءمنالواحدالفرديستهلكه

علىالوحيدةالمادةالماءيعتبرالماء؟لوجودانحتلفةالصورما

.حالاتثلاتفيطبمعيبشكلوجودهايمكنالتىالأرض

ماء(.)بخاروالغارية)جليد(والصلبة،السائلةالحالةفييوجد

ي!يوميا؟الواحدالفرديستعملهاالتيالماءكميةمامقدار

يوميا.المنزل!ىلترا062نحوالفرديستعملالمتقدمةالأقطار

فهي،الصناعةدىبكثرةالماءئستعملالماء؟استعمالاتأكنرما

منواحدةسسخةورقلإنتاجالماءمنلترا057نحوإلىتحتاج

كيلوجراملإنتاجالماءسلترا034/1وحوالي،يوميةصحيفة

.الألومنيوممنواحد

استعمالهويعادالماءيستعملتماما؟الماءفيهينفدوقتيأتيهل

كلويحتوي،بالاستعمالينفدأنولايمكنومراتمرات

عدداسا!ااستعملتالماءمنجريئاتعلىلشربهماءكأس

.المراتمنلايحصى

اليوميةحياتنافيالماء

حيا.ليبقىالماءإلىبحاجةوإنسانحيوانونباتكل

إلىالطعامتناولمنالحيويةأسملياتاكلالأنذأك

الناساعتمادلكنالماء.إلىتحتاجأغضلاتامنأضحلصا

إلىنحتاجفنحنأحياء،للبقاءحاجتهميتعدىالماءعلى

منازلنافيإليهونحتاجمعيشتنا،ونمطأسلوبفىأيضئاالماء

ونحتاج،الاطباقوغسل،الطعاموطبخالشخصيةللنظافة

حتىالسياراتمنتقريباشىءكللإنتاجمصانعنافيإليه

فيونحتاجهملابسنا.فىنستعملهاالتيأصسحاباتا

لاتحظىالتيالمناطقفىالمحاصيللزراعةالريعمليات

كافية.ربأمماإ

فيحيكائنكليتكون.الحيةالكائناتفىالمماء

الماءمن65%بنسبةمؤأفالإنسانشجسمأطاء،امنمعفمه

بنسبةفيتألفانالقمحوسنبلةالفيلأماأغأر.اشيالحالوه!!ذا

منتتألفانالأرضودودةالبطاطسودرنةالماء،من0%7

الماء.من%59ففيهاالطماطمثمرةأماالماء.من%08

للقيامالماءمنكمياتإلىالحيةأح!ائناتاكلوتحتاج

والحيواناتالنباتاتتتناولأنويجب.الحيويةبع!لياتها

علىالمائيةالمحاليلوتساعد.الغذائيةالعناصروالإنسان

جسمأجزاءكافةإلىوتحملها،الغذائيةالعناصرتحليل

الكائنيحولكيميائيةعملياتخلالومر.الحىال!!ائن

وألنموهلازمةموادإلىأوطاقةإلىأخذائيةاأ!ناصراالحى

وسطفيالتفاعلاتهذهوتتمامنها.تلروماإصلاح

الماءإلىيحتاجالحىال!!ائنفإنوأخيرا.مائيمحلول

.الفضلاتمنللتخلص

طبيعتهحدودفىالماءيتناولأنحيكائنكلوعلى

الحياةقيدعلىيبقىأنيستطهيعفالإنسان.سيموتوإلا

فقدإذاالإنسانويموتماء.بلافقطواحدأسبوعلمدة

تناو!الإنسانعلىويجبالماء.من2%0منأكثرجسمه

وأشربماءهيئةعلىإمايوميا،الماح!منلتر4.2حوالي

يتناوله.الذيالطعامفىأوالماءغيرأخرىمشروبات

حاجتهممنلأكثرالماءالناسيستعمل.المنزلفيالماء

والطبخللتنظيفالماءيحتاجونفهمأحياء.للبقاء

بهذهالماءفاستعمال.الفضلاتمنوالتخلصوالاستحمام

وملايين.الناسمنل!صيراشفاهيةمنضربايعتبرالصورة

جار.ماءبهاليسالجنوبيةوأمريكاوإفريقياآسيافىالمنازل

وأ،القريةبئرمنيدوياالماءسحبهناكالناسعلىولمجعين

منازلهم.عنالبعيدةوالأنهارالبركمنجرارفىحمله

معدلهمامتقدمبلدفىفردكليستعملأنويمكن

11استخداميلزمحيثيوميا،منزلهفىالماءمنلمرا026

مايلزمكما،مرةكلفىالمرحاضأقذارلطردالماءمنلترا



11الماء

دقيقةكلوتحتاج.للاستحماملترااء.أو51بينيتراوح

ويلزم،الاقلعلىالماءمنلترا91إلىالحمامدشتحت

لترا11ءوالمنزلفىالأطباقلغسلالماءمنلترا38

أتوماتية.ملابسغسالةلتشغيل

التيالنباتاتمعظمتتطلب.الريلعملياتا!لاء

،المثالممبيلفعلىالماء.منكبيرةكمياتالناسيزرعها

لخبزتكفيالقمحمنكميةلزراعةالماءمنلترا435يلزم

فيالزراعيةمحاصيلهممعظمالناسويزرعواحد.رغيف

الحصولسبيلفىولكنهم،الوفيرةالأمطارذاتالمناطق

الجافة.المناطقرييلزمهمفإنهالغذاءمنمايكفيهمعلى

الزراعيةالمحاصيلتستهلكهاالتيالأمطاركمياتولاتعتبر

لمالامطارهذهمياهإنحيثالماء،استعمالاتضمنمن

الناحيةمنالريمياهولكنالبلد.مياهموأردمنتأت

منتسحبإنهاإذالماءاستعمالاتضمنتعتبرالأخرى

والابار.والبحيراتالأنهار

بالنسبةمهمةتعتبرماأمةتستعملهاالتيالريومياه

ولنزائلةمستهلكةتعتبرالمياههذهإنإذ،المائيةلمواردها

عنالماءالنباتاتتأخذ.استعمالهيعادشيءمنهايبقى

الهواءإلىأوراقهاعبرذلكبعدتمررهثمجذورها،طريق

البخارهذاالرياحوتحملالماء.بخاريسمىغازهيئةعلى

كلفإنالأخرىالناحيةومن.السائلالماءيزولوهكذا

فالماء.ثانيةالماءمصادرإلىيعودمنازلنافيالمستعملالماء

حيثثانيةالأنهارإلىالصحىالصرفأنابيبعبريحمل

.أخرىمرةامشعمالهيعاد

)ماعداجفافاالعالمقاراتأكثرتعتبرالتيأسترالياوفي

الماءمجملمن%74الريعملياتتستهلكأنتاركتيكا(،

المستعمل.

الولاياتفيالمستعملالماءمن%41حوالييذهب

قووهيالمتحدةالمملكةفىأما.الريلعملياتالمتحدة

امشعمالمجملمن%احواليفإنغزيرةصيفيةأمطارذو

فيتستعملالكميةهذهومعظم.للزراعةيذهبالمياه

فصلأثناءفقطأياملبضعةوذلك،بالرشالريعمليات

،الريأنظمةموضوععنالتفاصيلمنولمزيد.الصيف

.لريا:نظرا

فيهوللماءالكبيرالوحيدالاستعمال.للصناعةالمماء

طنلعملالماءمنمترياطنا027حواليويلزم.الصناعة

حواليالصناعةأربابويستعمل.الورقمنواحدمتري

النفط.منواحدلترلتكريرالماءمنلترات01

053حوالىالمتحدةالولاياتفيالمصافيتسحب

.والبحيراتوالأنهارالابارمنيومياالماءمنلتربليون

الماءكمياتمن%52لحوالىمعادلةالكميةهذهوتعتبر

القطر.ذلكفيالمستعمل

منالماءالمصانعمنالعديدتشتريلهذاوبالإضافة

وويلزإنجلترافيالصناعةوتستعمل.المدنفيالمياهإدارات

.هناكالمستعملةالمياهكمياتمجملمن0%8

فيتستعملهفهي،طرقبعدةالماءالصناعةوتستعمل

تجميدها.أوتعبئتهاقبلوالخضراواتالفاكهةتنظيف

والأطعمةالغازيةالمشروباتفيأمماسيةمادةويستعمل

الهواءتكييفوفيأخرىعديدةومنتجاتالمحفوظةالمعلبة

المياهكمياتمعظمولكنأيضا.المصافيوتنظيف

التبريد.عملياتفيالمشعمالهايتمالصناعةفيالمستعملة

الكهربائيةالقدرةإنتاجفيالمستعولالبخارالماءيبردفمثلا

الناتجةالساخنةالغازاتبتبريديقومكماالوقود،حرقمن

فيالساخنالفولاذويبرد.النفطتكريرعملياتعن

الفولاذ.مصانع

نأإلاالماء،منوفيرةكمياتتستعملالصناعةأنومع

ويعادمهدرا.مستهلكايعتبرالماءهذامنفقط%2نحو

الأنهارإلىثانيةالتبريدعملياتفيالمستعملالماءمعظم

فىالمستهلكوالماءأصلا.منهاأخذالتىوالبحيرات

الغازيةللمشروباتالمضافالماءذلكهوالصناعة

التىالقليلةالماءكمياتوكذلك.الأخرىوالمنتجات

التبريد.عملياتأثناءبخارإلىتتحول

الماءالناسيستعمل.الكهربائيةالقدرةلإنتاجالماء

منازلهملإضاءةاللازمةالكهربائيةالقدرةإنتاجفىأيضا

الكهربائيةالقدرةتوليدمحطاتوتقوم.مصانعهموتشغيل

إلىالماءلتحويلآخروقودأيأوالحجريالفحمبامشعمال

التيالالاتلتشغيلاللازمةالطاقةالبخارويؤمنبخار.

القوةتوليدمحطاتوتستخدم.الكهربائيةستنئالطاقة

والسدودالشلالاتمنالساقطةالمياهطاقةالكهرومائية

الكهرباء.لإنتاجمولدابدورهاتدفعالتيالتوربيناتلتدوير

الكهربائية.القدرةبمالمائيةالقوةأنظر:

استخدامالناسبدأ.والترويحالنقللعملياتالماء

وذلكبضائعهموحملتنقلاتهمفيوالبحيراتالأنهار

القوارببنواأنوبعد.الصغيرةالقوارببناءتعلمواأنبعد

تحاريةوطرقبلادعنبحثاالمحيطفيأبحروأالكبيرة

البحريالنقلعملياتعلىيعتمدونولازالوا.جديدة

والحبوبالحجريوالفحمكالالياتالثقيلةمنتجاتهملنقل

.وا!لواصلاتالنقلانظر:.والزيوت

علىترويحهموولممائلمتنزهاتهممعظمالناسبنى

يتمتعونوهموالبحار.والأنهارالبحيرأتأمتداد

السمكوصيدكالسباحةالماءعلىبالرياضات

الهادئةالبحيراتبجمالشمتعونكماوالإبحار،

تتكسروهيالصاخبةوبالأمواجالهادرةالماءوشلالات

الشاطئ.على
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الماءاستهلاكميزانية

علىاضساقصأامعدا!مر0/7حواش

،لتبحر،أكواءاإلىمعاضرةيعودالأرصر

التيالأما!سفيالساتاتتستعملهأو

حوافياساسايستعط!"عليها.تسقط

الم!!ماءس%6

؟،،3ء،.-،ءهـ"!هه،،ةءبر!8-+*-!-كأى

4،0"،*،5ه"!ء-888!!!،!،د،ور،!4

.8،6*4،*ءه،،ء4*8*،،ءص-ء8،

3،!*،،،"ه*"8،؟8!!ىء،

التيالمائةالتساقطات

طريقعنللهوأءتعود

تستعملهاالتىأوالتمخر

تسقصأحيثالاتات

/213تستهلكالصاعات

%2-74كنهينالرى

إلىتيعودالتيالتحماقطا!ه

تستعملأندوذالسحر

بر42

8.:،.،...:ء*ء.*،...ء

4::8:ه.*ء.،

ء،ء"4ء4.4.ء.8
ء8،"5ء

4.ه..ء،*..ءة"،ء،ه،،ه،.ء.

ة".0،،8.80

*.*.8فىث.ه؟:""..005هء.،ه""?ء

،?،ه8،،".....،8ءه
،،--8-.--"ءء5-ء،5،"-5

الساخنالفولاذتبريدزيةلغااالمشروباتصناعة

فئ!ور*كلي

الجافةالماطقفىالمحاعيلعةزراأجلمنالري

ء؟
!،!صيز

الحريقمكافحةلشربا



31الماء

الطبيعةفيالماءدورة

مندائمةحركةالأرضسطحعلىالماءيتحرك

مرةألمحيطاتإلىثم،الأرضإلىثمالهواءإلىألمحيطات

هذاويصعدالمحيطاتمنالماءالشمص!حرارةتبخر.أخرى

الأرضإلىعائدايمسقطثم،مرئىغيربخارهيئةعلىالماء

الرطوبةأشكالمنآخرشكلأيأوثلجأومطرهيئةعلى

مطرأ.أومتكثفةمائيةرطوبةتسمىالرطوبةوهذه،المائية

منهيتبقىوماالمحيطاتعلىمباشسرةالمطرمعظميسقط

الوققنفسفيبدورهوهذا،الأرضأنحاءبقيةعلىيسقط

وتسمىجديد،منالماءدورةتبدأوهكذاالبحر.إلىيعود

الماء.دورةالأرضعلىللماءاللانهائيةالدورةهذه

علىالموجودةالماءكميةفإنهذهالماءدورةوبسبب

سابقاالأرضعلىكانتالتيففسهاهي!لياالأرض

منالماءيتغيرفقط.اللهبإذنالدوامعلىستبقىالتيوهى

والماءاخر.إلىمكانمنويتحرك،أخرىحالةإلىحالة

يكونأنيمكنالماضيةالليلةالاستحمامفياستعملتهالذي

شربهربماأو،الماضىالشهرفىالنيلنهرفيجرىقد

.عامألفيعلىمايزيدقبلالاكبرالإسكندر

لكنالماء،منهائلةكمياتالأرضفىالأرص.ميا،

سطحمن7%0تغطيالتيالمحيطاتفىموجودمعظمها

علىالماءمجملمن%79حواليعلىوتحتوي،الأرض

علىتهطلالتيالأمطارمعظممصدروهي.الأرض

وأللشرباستعملماإذاجدامالحاالمحيطماءيعتبر.الأرض

عملياتأثناءالماءعنالملحهذاوينعزل.الصناعةأوالزراعة

الأرضعلىتسقطالتيالأمطارمياهتكونولهذاالتبخر،

تكونالأرضعلىالماءكمياتمنفقط3%و.عذبةمياها

الماءتشملإنهاإذللناسمتيسرةغيرالمياههذهومعظم،عذبة

يشكلبدورهوالذيالثلجيةوالغطاءاتالمثالجفيالمحجوز

كميةونصف.الأرضعلىالعذبةالمياهمن%2حوالى

مياههيالأرضعلىالعذبالماءمنالمتبقيةبالمائةالواحد

خمسةمنجزءعلىوالبحيراتالأنهاروتحتوي.جوفية

.الأرضعلىالعذبالماءمنجزءالاف

الذيالماءكليصعدلاخروقتمنالهواء.فيالماء

ماء.بخارهيئةعلىالجويالغلافإلىالأرضعلى

.الأرضعلىتسقطالتيالأمطاربدورههذاويشكل

الألففيواحدعلىعادةيحتويالجويالغلافولكن

.الأرضعلىالماءكميةمن%أمن

حيثالتبخر،عملياتمنعادةالهواح!رطوبةوتأتي

والبحيراتالأرضسطحعلىمنالماءالشمسحرارةتبخر

ء8%نحوويأتي.المحيطاتمنخاصوبشكلوالأنهار

نأكما،المحيطاتمنالهواءفىالموجودالماءبخارمن

منالماءالنباتاتوتمتصالهواء.رطوبةمنتزيدالنباتات

هيئةعلىالماءالأوراقثتطلقجذورها،بوساطةالأرض

تطلقالمثالسبيلوعلىالنتح.تسمىعمليةفىبخار

نباتأمايوميا.الماءمنلترأ062حواليالبتولاشجرة

هكتارمساحةكلمنيومياماءلتر000372فيطلقالذرة

الورقة.التبخر،انظر:بالذرةمزروعة

الأرنهط!لالدائرالمتحركالهواءيحمل.التساقط

دفعهحيثماالماءببخارالمشبعالهواءهذاويبردالماء.بخار

هذابردوإذا.والتلالالجبالبتأثيرأوأعلىإلىالأبردالهواء

السائلالماءمنقطراتإلىفيهالماءبخاريتكثفالهواء

مطرهيئةعلىمنهاالقطراتوتسقطسحب،هيئةعلى

فإنهمناسبحدإلىالماءبخاربردإذاأما.الأرضفوق

علىالأرضعلىوتسقطالجليدمنبلوراتإلىشكثف

ثلج.هيئة

وبعضالمحيطاتفوقالأمطارمن75%حواليتسقط

،الأرضسطحعلىمنفورأيتبخرالمطرمنتبقىما

كما.الشوارعفيالصغيرةالبركومنالمنازلوأسطح

هيئةعلىثمومنجداولهيئةالاخرعلىبعضهينساب

فيالمطرماءمنتبقىماويتسربالبحر.فيتصبأنهار

الماءويتحرك.الجوفيالماءمنجزءاويصبحالأرضداخل

الأرضسطحتحتالصخورخلالشديدببطءالجوفي

الماءوتحركالبحر.إلىثانيةويعودالأنهارماءإلىيصلوقد

فيمستمرةالأنهارهذهيجعلالأنهاربماءواتصالهالجوفي

الجليد؟أنظر:انعدامها.أوالأمطارندرةفتراتأثناءالجريان

الجوفية.المياهبمالطقس

عندالماءيقوم.الأرضسطحبتشكيلالماءيقومكيف

يعري.الأرضوجهبتغييرالكبيرةالطبيعيةدورتهفيتحركه

يقومكماالأخاديد،ويشق،الوديانوينحتالجبالالماء

البحرية.الشوأطئخطوطويسويالأنهاردلتاببناء

وبفعل.والجبالالمرتفعةالأراضيعلىالمطرماءيسقط

جريانهوأثناء،التلالأسفلإلىالماءيسيلالأرضيةالجاذبية

التربةوجرفبتعريةيقومالمنخفضةالمستوياتإلى

بعدالجبالتتآكلالأسلوبوبهذاوهكذا.والصخور،

الأرضعلىجريانهأثناءالمطرماءويشق.السنينآلاف

فأكبرأكبرقنواتفيتتجمعأنلاتلبثصغيرةقنوات

الماءويحملالبحر.إلىيجريجدولفيماءهاوتفرغ

النهر.انظر:البحر.إلىالتعريةمواد

وعندما،الجبليةالمثالجفيالمطرماءبعضيحجزوقد

هذهتنحتفإنهاالجبالجوأنبعلىالمثالجهذهتزحف

المثلجة.انظر:.خشنةمثلمةحادةقممإلىالجبال

تضربفعندما.الأرضوجهبتغييرأيضاالمحيطويقوم

وتتركالتربةتجرففإنهاالشاطىءوجهالمحيطأمواج
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ثم،الأرضإلىالهواء،إلىالمحيطاتم!الطهويلةرحلتهاأثاعأسلالهائيةاالأرض!اماءدزردعمليةالمحطصأهدايتتمعالماءدورة

ثالية.تالمحيطإلىرحوعا

استممساحرارة

اخمحراتسب!

صفييماءنحار

إلىجرفتهاالتىالموادالأمواجهذهوتحمل.العاليةالصخور

هيئةعلىوتتراك!االموادهذهبعضتت!صموقدالبحر.

منمزيدأجلىمن.الشاطئمنبالقربرمليةحواجز

انظر:أ،رض1سمص!!الماءتش!جلكيفيةعنالمعلومات

المحيط.؟التعرية؟الأرض

الأرضاأنالعلماءبعضيعتقدالماء.تكونكيف

هذهاحتوت.الملتهبةأصشص!امنأتتموادمنتكونت

الأرضبردتأنوبعدالماء.شكلتعناصرعلىالمواد

،الأرضقشرةصخورفىالماءهذاحجز،صلبةوأصبحت

ولدى.المحيطاتأحواضملأبحيثتدريجيامنهاتحررثم

والماء.الأرضتكونكيفيةعنأخرىأفكارالعلماءبعض

اياته.منوآيةوتعالىسبحانهاللهمخلوقاتمنوال!رض

قولهمثلذلكإلىتشيرحشيرةآياتأغرانافيجاءتفقد

ستةفيبينهماوماوالأرضالسمواتخلقناولقد):تعالى

بالحق!والأرضالسمواتخلق):وتوله.38:ق!أيام

.ه:شمرا

.رضلأا:يضاأن!ا

المياهإمداداتمشكلة

التاريخ.عبرالناسالجوفيةالمياهكمياتتناقصأقلق

نإإذبممضىوقتأيمنأكثرقلفايسببالأيامهذهوفى

منكثيروشخوفمستمر.ازديادفىالعذبللماءالحاجة

لمواجهةالماءمنمايكفىالعالمفيلايوجدأنهمنالناس

العالمفيالموجودةالماءكمياتأنمع،احتياجاتهمكامل

ويمرسابقا.موجودةكانتالتىلكمياتهومساويةدائمة

الكبيرةالطبيعيةالماءدورةعبرنستعملهالذيالماءكل

.ومراتمراتاستعمالهوباللإم!صان

الأرضعلىالموجودةالكليةالماءكمياتوت!!ى

علىالماءفإنهذاومع.المائيةالاحتياجاتكللمواجهة

تعانيالمناطقفبعض؟بالتساويموزغاليسالأرضا

وفيرةكمياتبهاالأخرىالمناطقوبعضالدائمالجفاف

لهذاوبالإضافةأحيائا.بالجفافتتأثرقدولكنهاالماءمن

تعاملهمسوءبسببعديدةمائيةمشاكلفيالناستسبب

المائية.للمواردإدارتهموسوء
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أكترتبردالسح!

منهائلةكمياتالأرضفى.العالمفيا!لاءتوزيع

ماءالماءهذامن%79و3.كمبليون4.1حوألىتبلغالماء

المثالجفىمحجوزمنه%2منوأكثرمالحمحيطات

يوجدفقط(%أ)الماءمنوماتبقى.الثلجيةوالغطاءات

ماءيشملمنهومابقى،الأرضسطحتحتمعظمه

كما،والصغيرةالكبيرةوالبركوالينابيعوالأنهارالبحيرات

الهواء.فيالموجودالماءوبخاروالثبجالمطرماءيشمل

ذلكفيالامطارطريقعنمالقطرالماءمواردتتحدد

وإثيوبياالسودانكجنوبيالأقطاربعضوفيالقطر.

منكبيرةكمياتتوجد،الغزيرةالأمطارحيثوأوكندا،

الجوفية.المياهومكامنوالأنهارالبحيراتفيالماء

مياهمنكبيرةكمياتعامبشكلالأرضوتتلقى

علىبالتساويسقطتالأمطارهذهأنولوالأمطار.

الأمطارولكن.سنوياسم86حواليالأرضلتلقتالأرض

يشبعالهندشرقيشمالأننجدفمثلا،بالتساويلاتتوزع

تشيلىنجدبينماالمطر،مناسم02..علىيزيدبماسنويا

.سنواتلعدةالبتةأمطارالاتتلقىقد

فىالعاليةاسمكانيةالكثافةذأتالمناطقتتلقىوعموما

احتياجاتها.تواجهالأمطارمنكافيةكمياتالعالم

شمالهاإلآوإفريقياأوروبامعظمالمناطقهذهوتشمل

والهندالمتحدةالولاياتوشرقىآسيالثمرقيوجنوب

ولكنروسيا.منالغربيةالشماليةوالمناطقالصينومعظم

وهذه.كافيةأمطارعلىلايحصلالأرضنصفحوالي

ومعظمأسترالياووسطآسيامعظمتشملالجافةالمناطق

الأوسط.والشرقإفريقياشمالي

حيثأستراليافيشحيحانادراموردأالماءويعتبر

الأستراليةالقارةعبرالأمطارسقوطمعدليبلغ

فإنالمناطقمنكثيروفيفقط.السنةفيملم042

وغيرمتغيرةتكونبل،فقطقليلةليستالأمطار

فيفتراتوعلىأحياناالجفافويحدث.مضمونة

بسرعةالمطرماءمعظمويتبخر.الحارةالداخليةالمناطق

معدلويبلغوالأنهار.الجداولفييجريأنقبلكبيرة

فىملم5القارةكلفيالأرضسطحعلىالماءجريان

فقط.السنة
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همشاريعالمهندسونأقامأستراليافىالمياهنقصولسبب

الرئيسيةالمدنلاحتياجاتالماءلتخزينمكلفةضخمة

الذيالدمارمنتقل!!المشاريعهذهبعضر.الأراضيولري

توليدفيالاخرلعضهاامحتعملكماالفيضاناتتسببه

الكهربائية.الطاقة

الذيسنوويجبالمخططإتقاناالمشاريعهذهوأكثر

ويحتويعاما،وعشرينخمسةمنأكثرإنشاؤهاستغرق

ضخمة.كهربائيةتوليدمحطات7وكبيراسدا16على

كلالماءمنلتربليون003.2حوالىالمشروعويضبخ

مورينهريزديانشيالماءهذابعضويستعمل.عام

سنووي.جبالمخططانظر:.ومورامبدجي

001كلمنلتراء8معدأسهماالسطهحيالماءيعطى

ماهناكلهذا،وبالإضافة.المائيةأستراليااحتياجاتمنلتر

وفي.الجوفيةالمياهمنيأتيكترمائةكلمنكترا13معدأسه

تمالتيوالابارالحفرمنالماءالمزارعونيضخالمناطقبعض

.للمياهالحاملةأضحلةاالرمليةالصخوربعضفيحفرها

منجوفيماءعلىأخرىمناطقفيالمزارعونويحصل

الإرتوازيةالآبارماءويكونالأمتار.مئاتع!قهايبلغآبار

يستعم!!ولكنهيصلللشربلامالحنصفالعادةفي

لترمعدلهماوهناك.والقطهعانالماشيةأصسقيرئيسيبشكل

فىمهدرامستهلكاماءيعدالماءمنلترمائةكلمنواحد

.الريعملياتفىيستخدمحيثالأ!شراليةالقارة

علىأ!الماامنعديدةمناطقلاتحصل.المياهنقص

نأ!صما.المياهشيودائماثابتانقصاوتعاني،كافيةأمطار

منكافيةحصمياتطبيعئاتتلقىعديدةأخرىمناطق

من!شواتإلىشجأةتتعرضأنيمكنأنهاإلاالأمطار،

التيالمناطقشيحصوصامتقلباالمناخويكون.الجفاف

المناطقهذهمثلوتتعرض.خفيفةأمطارعليهاتسقط

.المدمرةالجفاف!شواتمنلسلسلة

الغربيالجنوبيالجزءتأثر،العشرينالقرنثلاثينياتفي

لأطول،جافةمنطهقةيعتبرالذيالمتحدةالولاياتمن

اختربةلكنسالرياحوأدت.تاريخهفيالجفافمنفترات

المنطقةمعظموأصبح.عاتيةترابيةعواصفوسببتالجافة

منمئاتواضطرت،الغباريةالعواصفباسممعروفا

الغبارية.العواصفانظر:.منازلهالهجرالمزارعينعائلات

أمطارمثتراتقليلةأمطارهطولفتراتتتعاقب

ثمانينياتوفيلاخر.م!صانومنالأخرىسنةمنغزيرة

الأرجنتين،فيمناطقالجفافأصابالشمرينالقرن

،وأروجواي،وباراجوايوإثيوبيا،والبرازيلأجا،وأسترا

اجتاحتذاتهالوقتوفي.الأخرىالأقطارمنوكثيرا

والهندوالصينبنغلادشمنأجزاءبعضقويةفيضانات

لأنالماءنقصعديدةمناطقتعانيو.أخرىوأقطار

لفترةالمعتادمنأقلأمطرمامنممهآعلىتهص!!حيمحايحدتالجفاف

:مستمققة.:حافظمأىتاضيحعلمما،أصوحله

المطرفيهايقلفتراتلمواجهةأنفسهميهيئودلاأصس!صادا

هذاالماءنقصانيتوقفأنالممكنمنوح!انالمعتاد.عن

وأصناعيةبحيراتأنشأواالناسأنأ!عليهالسيوةوتتما

.الجفافمنتنجيهمأخرىووسائ!حزانات

هطولمعدلانخفضأعشرين،االقرنستينماتخلال

دونماإلىالمتحدةالولاياتشرقىشمالفىالأمطار

نأالمدنمنكثيرعلىوكان،سنواتلعدةالطبيعيمعدله

بشكلنيويوركمدينةوعانتالماء.استعمالمنتحد

وبهدف.العاليةالسكانيةكثافتهابسببوذلكخاص

الهواءمكيفاتاستعمالالس!صانأوقفالاءعلىالمحافظة

المطاعموحدتتذب!!،مروجهموتركوابالماءتعملاختى

منكوبة.منطقةالمدينةوأعلنتللزبائنالماءتقديممن

خزاناتلاتملكل!ضنهانيويوركمدينةمشاكلونشأت

لإمدادأخرىوسائلولاتوزئثافيةولاشبكاتمياه

طويلا.تدومالتيالخفيفةالأمطارفتراتخلالبالماءالمدينة

عبرالناسحاولعليها.والمحافظةالماءمواردإدارة

الاستمطارحاولوافقد.المائيةمواردهمزيادةتاريخهم

ايلاستسقاء(.)صلاةالصلاةانظر:،وا!شسقوهللهوصلوا

رشواأنهمكماالمطر.رقصةانظر:المطر.رقصاتوأقاموا

فيها.الماءرطوبةمنتتخلصتجعلهاكيميائيةبموادالسحب

دائماالبحارإلىبأنظارهمالناسواتجهالاستمطار.انظر:

الحقيقة،وفىالبحر.ماءتحليةانظر:للماءمواردبوصفها

همبلحالما،يستعملونمماأكثرمياهإلىالناسلايحتاج

أفضل.بشكلالمياهمواردإدارةإلىفقطبحاجة

الماءتوافربسببعديدةمائيةمشاكلونشأت

ورخصعليهالحصوللممهولةوبسببكبيرةب!صميات

فقد،بهالعنايةوعدمالماءإهدارإلىالناسعمدولذا.لمنه

الأنهارإلىالأخرىوالففملاتالمجاريمياهصرفوا

مياهوملوثينالماءمنكمياتبذلكمهدرينوالبحيرات

الماء.تلوثانظر:.والبحيراتالأنهار
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الماء،لامعتعما!رسوماالمدنمعظمفيالناسيدفع

فيها.يحيضونالتيالشقةأوالمنزلحجمحسبوذلك

للماء،المنزلاستعمالبلغمهماثابتةمعينةالرسوموهذه

فيالماءمنكبيرةكمياتالناسأهدرلهذاونتيجة

والشققوالمنازلالتجاريةالمبانيالمدنبعضوتزود.منازلهم

الذيالماءثمنالناسويدفعالماء،استعمالبعدادأت

مياهكمياتلاستعماليميلونأصعبحواولذلك.يستعملون

لإهدارمنعابانتظامالمياهصنابيربإصلا!ويبادرون،أقل

الماء.عدادانظر:الماء.

وكلفةبسهولةالماءعلىالحصولإمكانيةتراجعت

مواردتنميةأمرومميصبحالأقطار.منكثيرفيبعسيطة

الماءاستعمالإعادةأمروسيصبحمكلفا.أمراللمياهجديدة

امستعمالالصناعةجهاتمنكثيروتعيد.تكلفةأقلأمرا

تستخدمالفولاذإنتاجشعركاتفمعظم.مراتعدةالماء

دورانى.تبريدنظامفيومراتمراتالماءمنقليلةكمية

ماءإلىوإعادتهمهدرماءوهوالمجاريماءمعالجةيمكن

الزراعيةالجمعياتمنكثيرتروي.للاستعمالصالح

إعادةأمروسيصبحالمعالةألمجاريبماءمحاصيلها

الناسيتعلمعندماوذلك،المستقبلفيشائعاالمياهاستعما!

.المياهمصادرلإدارةأفضلطرقا

المدنفيالمياهأنظمة

ماءانسيابتتوقعفإنكالماءصمنبورتديرعندما

وفيرةكمياتوجودتتو!كما،للشربصالحنظيف

إطفاءوعملياتلصناعاتهاتكفىمدينتكفىالماءمن

مدينةإمدادومسؤوليةفيها.الشوأرعوتنظيفالحرائق

نأيجبشىء،كلفقبل.للغايةمهمأمربالماءحديثة

نامية،مدينةاحتياجتلبيوفيرةمائيةمواردهناكتكون

يعمدثمومن،المياههذهتنقيةتتمأنيجبذلكوبعد

ومصنعومكتبمنزللكلبالأنابيبالمياههذهلتوصيل

الماءمنالتخلصيتعينوأخيرا.المدينةفيوفندق

أنظمةوتخدم.أنابيبشبكةبوساطةبعيداالمستعمل

المتحدةالولاياتمثلمتطوربلدفيبالماءالجمهورإمداد

.السكانمن%08حوالي

للأمطارالمتوازنغيرالتوزيع

دائماكافيةأمطار!

عادةكافيةأمطار

عادةكافيةض!يرأمطار

ألداكافدةغيرأمطار!

!

!!

،ى"ء

ير؟كتتم!ائي!3

يمثصلا!!يرص

حفافعمهينجممماالأمطارمياهمنضئيلةنسباتستقبلالصحراء

بالماء.والحيوالىالباتمنالقليلترودأنهاغير،الأراضيبعض

قلمامنطقةغزيرةأمطهارانهماريشبععندمايحدثالوحليالانزلاق

المطر.منكبيرةكمياتتستقبل
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الماءعلىالمدنتحصل.المائيةالإمداداتمصادر

،والبحيراتالأنهارا-أفقطمصدرينمنالعذب

تلكوخاصة-الأصغراألمدناتحصلأنويمحن.2-الأرض

الماءعلى-نسمةآلاثخمسةمنأظ!س!صانئهاعددالبالغ

فتحصطأ!جيرةاالمدرمعفمأأما.حوشيةمائيةمواردمن

.زالبحيراتالأنهارامنالماءعلى

علىتعتمدالتيألمدنامعظماتقع.والبحيراتالأنهار

معظمالأنذلكر،صغيرةأنهارجوانبعلىالأنهاراماء

.صغيرةالأنهار

متأثرةلآخروقتمنمانهرفيالماءكميةوتتغير

الأمصاأراهذهر.الأرضاعلىاسماقصةرالأمصاأابكميات

يهبصأ،جنهـافنوبةحا،أ!وأضهر.اشىتصبربدورهاتتجمع

صغبهـا،ا-حصاتإذاخاصةوبحدةاضهراماءمستوى

أ!سببا:أئهذا،ح!اثماءعلىالمدسةلاتحصقدأضاليوبا

ا!معيرداالأكئارامياهعلىشعتمدايتىالمددمنالعديدفإن

مواردتؤمنبدأ!كوالأمصارامواسماقتوالماءبتخزينتقوم

الأنهار،اعلىسدوداالأحرىاالمدذبعضوتبنى.جيدةمائية

ألاءاأخرىمدنوتحزدكبير.خزانفيخلفهاالماءوتجمع

.المكشوفالخزانانو:.صغيرةلحيراتأوبركفي

خزاناتملك،بحيرةمنمياههاتسحبالتىوالمدينة

بماءالبحيراتوتتغذىذاتها.البحيرةهوطبيعيامائيا

البحيراتوتخزن.الأرضلاطنفيالجوفيةوبالمياهالأنهارا

موسمأثناءوذلكفيهايصبأسذياالفائضالماءبعض

البحيرةماءمستوىانخفاض!دريحولالذيالأمرا،المص!إ

الجنما!.كولاتأثناءمعدأسهتحت

أوالأنهارعنلعيداالمدنبعضتقع.الجوفيةالملاه

وتستعملالماء.منباحتياجاتهاتفيائتيأح-هـةاأجحيراتا

يأتىالماءوهذا،الأرضسطحتحتالمحزونألماءاالمدنهذه

ماءانسابماوإذا.رضالاباطنإلىتنفذالتيالأمطارامن

.الرمالحبيباتبتأغراغاتايملأفإنهأسف!!إلىالمص!إ

فىالموجودةالصخورشيوا!سامالشقوقيملأصذأصكو

طبقةيواجهحتىأسفلإلىانسيابهيواصما!ر،الأرضاباطن

الماء.خلاا!اينفذلاصلبةأخرىمادةأيةأرصخرية

وتصبحالصلبةالمبقةاهذهفوثالماءلتجمع:عندئذ

مكمنهذاالإشباعنطاقيسمىرباطاء.مشبعةا!لأرص

العلويالحدويسمى.المائيةالصخريةالطبقةأوجوفيمماء

المدنوتحصل.الجوفيالماءسطحمستوىقأسصاأاأنهذا

الماءمستوىتحتإلىتنفذاباربحفرالجوشيالماءهذاعلى

بعضوفىالابار.هذهمنالماءضخيتمثمومنالجوشى

هطولمعدلذاتأوالعاليةالس!!انيةأحضافةاذاتالمناطق

حقنهشمأنيم!شهذاالجوفيالماءموردفإنقليلأمطار

البئر.بمالجوفيةالمياهانظر:.صناعياألاءباوامداده

غرفةإلىمسر!عبربحيرةمنالماءيسحص4،اماتمقيةمعملىداطماعاتتماشلدةاطاءحريادامحصصأهداشكت!الماءتنقيةمعمل

ويم!ش3-.تجميعحوضإلىث!اسحيرةاتحت:يسا!2-.أساق!!اخحميعاعرلةس-يحري--أ

تحجز5-مصا!.حلاا-الاءيض!ياضحميراص-حر:ص!-4.أ!ساصى!هـاأضمتميهامع!اإفيماضىذالماءسحص

ححمطودلكاصحيرةاماءمستوىخوقأممار!تةعلر!!عامميااهـاءامخسحا!حدكر06:ا/،!سااصماتات:االأسحاكا

كيميائيةوموادوالحيراحطورواالحتمصمواداجهإتصا!صحيتالتصميةعملياتاإالحادبيةلثعلىالا،حسيا!امرتحم!
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المياهمصلحةتمد.المدنفيا!لياهموارداستعمايرت

038منأكثرمعدلهبمافيهاشخصكلكبيرةمدينةفي

وجهاتالمصانعوتستعمل.المنزليللامشعماليومياماءلتر

الماءمنيوميةكمياتوالمطاعمكالفنادقالأخرىالأعمال

تزودلهذا،وبالإضافةيوميا.المدينةسكانمايستعملهتعادل

وتنطفالحريقإطفاءمحطاتالمدينةفيالماءشبكات

معدلهبماالمتنزهاتفىالخضراءالمسطحاتورشالشوارع

المدينة.فىمقيملكلالماءمنلترا38

منالتخلصوهوالمدينةفيللماءآخراستعمالوهناك

شقةكلعنثابتارسماالبيوتأصحابويدفع.الفضلات

هناكوليعست،المستعملالماءكميةعنالنظربغض

منالماءتسربماوإذا.المستعملالماءكميةتقيسعدادات

تسرباتخلالمنالماءيهدروكذلكيهدر،فإنهالصنابير

،عاموبشكل.الأرضسطحتحتالتوزيعأنابيبشبكةفى

من%21التسرباتهذهجراءمنالمهدرالماءكميةتبلغ

المدينة.فيالماءاستعمالات

ماءعلىالحصولفىالناسيرغب.ومعالجتهالماءتنقية

له.رائحةولاطعمولالونلاالبكتيريا،منخالشرب

نادرا.إلاالصفاتبهذهشمتعلاالطيعيةبحالتهوالماء

فيضخهإلىمصدرهمنالماءسحببعديعمدولهذا

وألواحدةهناكالماءيخضعوقد.معالجةمحطةإلىأنابيب

وتبعاالماءنوعيةحمسبوذلكالمعالجةعملياتمنأكثر

وتستخدم.المدينةبهاتأخذالتىالشربماءلمواصفات

هيالمياهمعالجةفىرئيسيةعملياتثلاثالمدنمنالعديد

التعقيم.3-،التصفية-2،والترويقالتخثير-أ

إلىالمعالجغيرالخامالماءشدفق.واللرويقالتخثير

كيميائيةموادإليهتضافحيثالمياهمعالجةمعمل

وأكثرها.مخثراتالكيميائياتهذهوبعض.مختلفة

يشكل.الشبأوالألومنيومكبريتماتمسحوقاستعمالأ

تسمىالقواملزجةالدقةبالغةكرياتالماءمعالشب

لتفلبأضىوشوائبوالغرينالبكتيرياوتلتصق.التفل

قاعفوقالتفلويترسب.ترويقحوصإلىالماءتمريرلدى

الماء.منالشوائبمعظموالترويقالتخثيرويزيل،الحوض

منوشكونمرشحخلالذلكبعدالماءيمرر.التصفية

طبقةفوقسم75بسمكوالفحمالرملأوالرملمنطبقة

المرشحفىالماءينسابوعندما.سم03بسمكالحصىمن

إلىالماءيمررذلكوبعد.فيهالمتبقيةالجزيئاتحجزيتم

علىتقضيأخيرةمعالجةيعالجحيثضخمةخزانات

البكتيريا.

معظمتعقم.الأمراضتحملالتيالبكتيريايقتلالتعقيم

الكلوريضافوقد.إليهالكلورمادةبإضافةالماءالمعامل

غالباالكلوريضاف.والترويقالتخثيرعملياتقبلللماء

قاعإلىبدورهاتهبطالتيالشببمادةأخرىوشوائبوالغرينالبكتيريافتلتصق8-.مزجأحواضفيتمامالالماءالموادهذهمزجيتم7-.أخرى

جمرفيالماءشجمعثمومنشوائبمنبهماتبقىتحجزوهذهأ-..والحصىالرملمنمرشحاتخلالالماءيتحللذلكبعد9-.ترويقحوض

عبرالممقىالماءيحريث!ا-31.أحرىكيمياثيةوموادوالفلوريدبالكلورأخيرةلمعالجةالماءيخضعوهنا-أ2حزاد.إلىمنهاينساب-11.نقى

.الأخرىوالمبانىرالمصانعالمازلإلىالأرضسطحتحتأنابي!فيالماءالمحطةتضح-41.ضخمحطةإلىنفق
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إلىالكلورالمدنمعظه!اوتضيف.التصفيةع!ليةبعد

الكلور.انظر:اخر.طريقتعاللأيأ-اوأ!حتىمياهها

الماءطعممنللتخلصتستعملأخرىعملياتهناك

طعمهتحس!خاصةصفاتلإعطائهأوالمرغوبةغيرورائحته

أ!واءاخلاليقص!!أوالماءيرشأمحمليةاهذهفي.ورائحته

طعمه.ررائحتهمنالماءبتخليصرالهواءأكسج!تيقومحيث

علىأجشريةأالمجتمعاتمن!تيرعندالماءويحتوي

صمياتأشصلصأسسراالاءرعسرا.تجعلهالتىالمعادنبعض

رواسبيش!!لأنهكما.رغوةأضكوينالصابونمنكبيرة

عملياتوهناك.الأخرىوالمعداتالأنابيباجدرانعلى

وتضيفاللاء.عسرإزالةانظر:يسرا.ماءلجعلهعديدة

صدألمنعالماءإلىالصودارمادأوالجيرالمدنبعض

تحسينعلىالمنشطالكربونمادةتساعدكما.الأنابيب

منه.السامةال!جميائياتوإزالةالماءورائحةطعم

أغلوريدامادةالبشريةأضجمعاتامنكثيروتضيف

التنربماهمعالجهانفر:الأسسار.اتسوسلمكافحةلمياهها

.اتبالفلوريد

حيثضحىمحصةأإلىأ!جالمعاالماءيسحبالماء.توزيع

أنابيبتسمىالمجئفنالحديدمنضخمةأنابيبيفئفي

الشوارعتحتالرئيسيةالأنابيبهذهتمدد.الرئيسيةالمياه

بأنابيبوتتصل.الحرائقإطفاءصنابيركلإلىالماءوتنقل

ومطعم.ومكتببيتكلإلىالماءبدورهاتوصلأصغر

ضغطتحتالرئيسيةالأنابيبفيالفئالماءمحطةوتدفع

عالياعادةالضغطهذاويكونصنبور،أعلأ،لإيصاي!!ى

مفتوحصنبورماءتحبسأنعمدهاتستطهيعلادرجة11

بإصبعك.

تستطعلابدرجةالماءإلىالاحتياجي!صنأحيانا،"

ببطءالماءينسابالحالةهذهوفي،تؤمنهأنأ!همخامحصة

يقومحينماالحارةالصيفأيامفيوخاصةالصيشابيرمن

كثرةأوالحدائقبركوملءالخضراءالمسطحاتبريالناس

عندماالماءضغطينخفضأنيم!شكما.الامستحمام

حريقلإطفاءالماءمنكبيرةكمياتالمطافئتستعمل

كبير.

منتخزينخزاناتإلىالماءالمدنمنالعديدتضخ

هذهوتبنى،الوقتطيلةأجاعاضغصهأعلىالإبقاءأجلى

عالية.أبراجهيئةعلىأوأشملاأ!اقممافوثعادةالخزانات

إلىالجاذبيةبفعلالماءيجريالخزاناتهذهفتحأررى"

اشئيسية.الأنابيبداخلللاندفاقوةوي!صسبأشفل

والضواحيشيكاعولينسمةمليون82.حوافييحدموهوالعالما.!يالمياهلمعالحةمع!!أكبريعتبرشيكاغوفيالريمسيالمياهتنقيةمعمل

تسلعميتشيجانبحيرةداخلإلىتمتدصاعيةحريرةشمهعلىأقيمقديريوميا.الماءم!لتر!لايير7.5حوالىالإتحاحيةطاقتهوتبلعمسها.القر!ة

ه!ضكارا.52مساحتها
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عمغيرة.ببلدةالمياهنظام

البلداتم!العديدتحصل

طريقصالماءعرالصسيرة

الجوفي.وضحإلماءآلارحفر

ضحهقبلكيميائياالماءويعالجع

معظمتضخ.لاممتعماله

مياهأبراجإلىالماءالبلدات

منالماءالسيابولدى.عالية

الحاذبيةقوةتؤديالألراخهذه

نظامفيوضغطهقيريحهإلى

ئية.الماالألابي!

فيالماءمعظميستعمل.المستعملالماءمنالتخلص

هذاويسمىبعيدا.وحملهاالفضلاتمنللتخلصمنازلنا

الصحى.الصرفماءفضلاتمنيحملهمماالماح!

حصالأحماضالصناعةفضلاتلشطفالماءالمصانعوتستعمل

معظمفيالصحيالصرفماءويصرف.التشحيموزيوت

المجاريماءوتنقلالضوارع،تحتتمتدأنابيبنظامفيالمدن

.الأخرىوالمبانيوالفنادقوالمصانعالمنازلعنبعيدا

هذامنوأهم،كريهةرائحةالصحىالصرفلمياه

معظمفيوتوجد.للأمراضالمسببةالبكتيرياعلىأحتواؤها

ويقوم،والكبيرةالصغيرةالمدنفيالمائيالنظهاممنجزءوهومياهبرج

.اللازمالماءضعطوتوفيرالماءبتخزين

البكتيرياوقتلالصحيالصرفمياهلتنظيفمعاملالمدن

ولمعرفة.بحيرةأوجدولأونهرإلىتصرفأنقبلفيها

.المجاريأنظر:.الصحيالصرفمياهمعالجةكيفية

المتقدمة،الأقطارفىالصحيالصرفتعالمياه

إلىويصرفمعالجةبدونمنهيتخلصمنهافقطوالقليل

المعالجةغيرالصحيالصرفمياهتصريفويسببالأنهار.

منمياهفاتأخذالتيللمدنخطرةمشاكلالأنهارإلى

اللأنهار.هذه

البحرماءتحلية

فيالأرضعدىالموجودالماءمن%79حوالط

ملياالناستطلعالماءإلىالحاجةوبسبب.المالحةألمحيطات

الناسويعتقد.لاينضبالذيالمعينهذاإلىالتاريخعبر

ستفيالمحيطماءتحليةأنمضىوقتأيمنأكثرحاليا

.العذبللماءالمتزأيدالاحتياجوتواجه

الشائع.المائدةملحهوالبحرماءفيالموجودالملحو

علىيحتويالذيالماءبأمانيشربأنالإنسانويستطيع

الماء.منأكجم..كلفىالملحمنكجم.،همنأقل

الملح.منالكميةهذهأضعافسبعةعلىالبحرماءويحتوي

؟سيموتفقطالبحرماءيشربالذيالشخصأنولاشك

التخلصمحاولتهاأثناءجسمهخلاياسيصيبالجفافإنإذ

استعماللايمكنهمالناسفإنوكذلكالزائد.الملحكميةمن

معظميقتلالماءهذاالأن،الصناعةأوالزراعةفيالبحرماء

سريعا.والمعداتالالاتصدأويسبب،المحاصيل

وتعطيالبحر.ماءلتحليةعديدةطرقاالناسوعرف

الماءضبحمشكلاتحلفيالأملالبحرماءتحليةعملية

تحليةتحلولاالبحر.منالقريبةالساحليةالمناطقفىالعذب

س!!"بربر!،4!!بز!بم!ض-

برير!3-دلالأ*س

ء؟؟!هـىئجلم!!!

لا--فيئن%،ح-يم-لى
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المحيطاتاحتوتأ!وحتى.ألمائيةاالمش!سا،تكلالبحرماء

تلوثمث!أخرىمش!سلاتهناكفستظ!عذبماءعلى

عملياتحدأ!والفيضاناتمياهعلىوالسيطرةالمياه

.توزبالمياه

الأياااهذهبهاالمعموا!أجحراماءتحليةعملية-:

شهربائيا.الاءوتحليلأ!سسياأضشافد()اوالتنا!تالتقطير

وذأكألماءاتحليةطرقإحدىأ!اءاتجميدعمليةتعدكما

الميى.عنالماءبفصما!

المالحألماءاأضحويلشائعةقديمةطريقةالتقصيرالتقطير.

المحيطهاتتجوبانتياسحفنمعظمتستخدمو.عذبماءإلى

ماءتقطيرويم!ش.اششربماءعلىللحصولالطريقةهذه

شىأجخاراسحبرغلايةفيبغليهودلكبسهولةالبحر

هـاءه،والماتصاأجحاهـتارايصعد.باهـدةقواريرإلىأنابيب

.عذبماءأإيت!ضففإنهأغواريراسأجخارايبردوحالما

صالاءمراطتريةا!لأطنادملايخ!أ!شمساحرارةوتبخر

يخصلآيت!ضد،ث!ااهاءيوميا.ويتبخرالمحيطهاتسطهع

.عذبماءهيئةعلىالأرضإلىعائدا

حرارةوا!شخدمواعديدةقرونمنذالطبيعةالناسقلد

قبلقيصريوليوسواستعملالبحر.ماءتقطرفيالشمس

مصرفىالشمسحرارةبوساطةالتقطهيرعمليةعامألفى

س!صانود!يزال.لجنودهاللازمأحشرباماءعلىللحصوأط

حرارةيستخدمونأخرىوأماكنجال!باجوسوحزرغوام

أجحر.اماءتقطرعمليةفيأصشصم!ا

أشعةعلىا،عتمادباأجحراماءتقصي!!عمليةإجراءويمكن

أصصهـ:تغصيةأاطاءصحاحوصءبم!وذلك،بسهوأ!ةالشمس

يوضعزجاجيللوعأوشفافةبلاستيكيةلقطعةالحوض

الشمسأشعةبتاثيربخارإلىأالماالماءيتحول.مائللش!سل

لوحأوالقبةمنأصسفلياأصسطحايلا!!حتىأجخاراشيصعد

تحميع.أحواضإلىعذداماءويسيلىيتكشفحيثاشحاخ

يومففي.أحذباالماءمرقليلةكمياتهذاأضقصي!!ايعص!إيخصأ

خمسةالحوضهذامثليعطيمشمعحرطقسشيواحد،و

مساحة-حص!العذ!الماءاتأ سطحمنمربعصر!منمنسر

طريقةالشمسأشعةلاستخداماضقميرأاولايعتبرالحوضر.

الطريقةهذهحصونمنأض!طفةاوتنشأ.م!طمىالأنهشائعة

منكافيةكمياتلإنتاجالأرضامنهائلةمساحاتتحتاج

كفايةأقلالشمسأشعةع!ىعتمادبالاأضقصي!!وا.أعذباألاءا

الأخرى.اأخقصي!!ابأساليبالعطم!

تسمىطريقةالحديثةالماءتحليةمعاطمعضمأ--

يقومقديمأسلوبوهذاالأطوار،متعددالسريعالتقطير

أعسريعاالتقطرطريقةحسبو.أتضيفواأخلياعلى

ضغطذاتكبيرةحجرةإلىالمسخنأجحراماءئسحب

الماءمنقسماتحولإلىالمنخفضالضغطويؤديمنخفف!.

المب.منخالماءإلىأجخارايتحثفتم.بسرعةبخارإلى

منهاكلمتعددةتقطرحجيراتخلالالبحرماءويمرر

المراحلفىالماءويكونسابقتها.منأقلضغطذات

محديميكونأنهدرجةإلىنقياأصطريقةاهذهمنالنهائية

إليهالملحمنقليلإضافةيوجبالذيالأمر،المذاق

أطبيعي.االمذاقلإعطائه

واسعةطريقةالع!صسيالتناضحالعكسى.فحالتنا

ينفذأ!بيعى11أضناضحاوفىأجحر.اماءمخليةشا،ستعمات1

مححمض!.صغطداتحجرةإلىيمررتمالمحرماءتسح!!يحريأساء.اتحطيةطرقكلبرمناطحاءإشاحاأكشرالأطوارمتعددالسريعالتقطير

يتمتكثيفملصداحلعد!ماءإلىأصحاراوتحكثص51ء00اادونالاءحرارةدرحةأدمنلالرعمحارإلىالاءم!حرءتحوأ!إلىيؤديوهدا

سابقتها.فيمهأق!!ححرةكلفيأ!كحعطاويكودالأولىاللححرةمماثلةحجرةفيا!سصالبحرماء!!تمقىماويمرر.الداحلالبحرمماءتبريده



فإنالماء،فىملحذوبانلدىأنهحقيقةعلىيرتكزالكهربائيالتحليل

الشحنة.موحبةوأيوناتالشحنةسالبةايوداتإلىيتفككالملح

وكيفيةحجراتتلاتمنك!بائىتحليلوحدةالمحططهذايوضح

الوسطى.الحجرةمنالأيوناتسحب

تركيزا.أكثراخرسائلإلىغشاءعبرالتركيزقليلسائل

بعضهماالعذبوالماء،المالحالماءفصلجرىإذاوهكذا

الماءفإننفاذ،شبهغشاءباستخدامحجرةداخلبعضعن

ماطبقوإذاالمالقالماءإلىالغشاءعبرمنساباينفذالعذب

الطيعيألانسيابهذاينعكسالمالحالماءعلىكافضغط

خلالالمالبافذاالماءمنالعذبالماءيعصربحيثللماء

طريقةتجريالأسلوبوبهذا.وراءهالملحتاركاالغشاء

المالح.الماءلتحليةالعكسىالتناضح

الكهربائيالتحليليستعول.الكهربائيالتحليل

ويرتكز.المالحنص!الجوفيالماءلتحليةرئيسىبشكل

الماءفىالملحذوبانتمإذاأنهحقيقةعلىالكهربائىالتحليل

منكهربائيا(مشحونة)جسي!اتأيونماتإلىيتحللفإنه

شحنةالصوديومأيوناتتحملوالكلوريد.الصوديوم

كهربائيةشحنةالكلوريدأيوناتوتحملموجبةكهربائية

واسعةحجرةالكهربائيالتحليلفيويستخدم.سالبة

صفائحمنحوائطبوساطةالحجيراتمنعددإلىمقسمة

طرازيناستخدامويتم.الأغشيةتسمىالرقيقةالبلاستيك

خلالهالموجبةالأيوناتبعبوريسمحأحدهماالأغشيةمن

قطبويوجد.فقطالسالبةالأيوناتالاخرويمررفقط

وفي،الطرفيةالحجراتإحدىفيموجبكهربائي

سالب.كصبائيقطبالاخرالطرف

تنسحبالمالحالماءخلالكهربائيتيارتمريرولدى

السالبةللشحناتالمنفذةالأغشيةعبرالسالبةالأيونات

الشحناتوتنسحب،الموج!القطبإلىمتجهة

متجهةالموجبةللشحناتالمنفذةالأغشيةخلالالموجبة
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المالحالماءحلالهايضحأعشيةيستخدمالعكسيفحالتنا

رفعوقد.وراءهالمجتاركاالأعشيةعبرالعذبالماءينفذ.المضغوط

منالغشاءرؤيةأحلمنالسفليالمحططفييرىكماالعشاءمنقطاع

الداخل.

للحارجالعد!4الما

كصكثوأكاأتنكأبركا!برلأس!1يرتنيرعم3!!ور+؟،ير3!ئر+؟،لآ،لاعلأ%لأأالداحلالمالحالماء

لا-إ؟ير!لأ"لا-!هـص

اتالإلحارجلأ-"آتاء،،ير!ء-،؟3!"لا!؟،ء/-لامضحة

أعشية

*ر!ملحياس*محلول*ما(ما

الما!ألعد!لالإى"!7؟.طء!4.3"ور!سسالمالحالماء

ء!لأ*!!رس!بر/صالداخل

رجولازر!كأ!!!عنمحر***-"!*لأا

فىالملحيتجمعلهذا،ونتيجة.السالبالقطبإلى

الصوديومأيوناتلأن،متعاقبةمتجاورةحجيرات

الاخر.الجانبمنالكلوريدوأيوناتجانبمنتدخل

فيالعذبالماءويبقىللخارجالمالحالماءسحبويجري

البينية.الحجيرات

الماءجزيء

وفي.واحدةأكسجينوذرةهيدروجيندرتيمنالماءجزيءتحركب

ذرةأمانواتها.حولآخرلإلكترونمتسعهيدروجينذرةكل

نواتها.حولآخرل!لإلكترونينمتسعفلديهاالأكسجين

وذلكنواتيهمافيالفراغبملءالأكسج!توذرةالهيدروحينذرتاتقوم

التماسكبالغبناءالنابخالماءحزيءويكود.بالإلكتروناتلاشتراكهما

الإلكمرونات.فيذراتهاضشراكسمبب

الهيدروحير!ذرات.-

..!صئتغإلكترون
إل!صود!ىفراغات!8ة

وا10،!

فراغر-ى/ءورص!ء-!-!*!ءفي،فراغ

!".!ا!تل!صو،إ

ة.!ء-،ليس

-.*ء-أء"

الأكسح!،ةدا

لمبر."س*ء!ةكا---ئي-8!لم!

ءصني!!"لم.-"ء!!.**!

ءلأ؟هة"

،في،ءس.**.؟؟لم،

ء"--*8،

حريءالماء
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منأحديداقامت.المالحالماءلتحليةأخرىعمليات

التجميدبتجريبأحشريناالقرنسبعينياتخلالالمعامل

ت!صنأجحراماءتجميدعندالبحر.ماءلتحليةطريقةبوصفه

الميىوينفصل.صلبةأسةحافينقياماءأضاتحةاالجليدبلورات

،عديدةبوتالماءتجميدويتمالجليد.بلوراتبينويحجز

بلوراتفصلكيفيةفيتكمناشئيسيةالمشكلةول!ش

وغسلبشطهفعادةالعمليةهذهوتتما.الملحعنالجليد

سائلاماءويصبحلعدئذالجليدويمصو.عذببماءالملح

دونالهندسيةحاوالمشاأ!يةالعاأضكلفةاحالتوقدعذبا.

أضحليته.!!يقةالماءأخجميدالتجاريالامشعمال

أضحليةاطرث!ط!تتصلب.المالحالماءتحليةمستقبل

أخ!صلفةاباهفأأمرالطاهضةوتوأجد،الطاقةصكبيرةكميات

مرأوأ!قودابحرثأرححمربائيةطرتمنولدتسواء

نووية.قدرةمعامل

الحافةالمناطقرئيسيبش!سلالمياهتحليةتسعفقدو

لسيصاأأملاتعطيوأحضهاالبحار،سواحلعلىالواقعة

عنبعيداتقعالتيألمدنافيالعذبشئالماءعلىللتغلب

هذهإلىالماءوجلب.الجبالفوقتقعالتيأوالبحارشواطئ

الماء.تحليةعمليةمنتكلفةأكثريكونأنيمكنالمدن

الأماكنافيأهميةذاتأجمستالماءتحليةتكلفةارتفاعإن

منأحضرإنشاءتمولهذاالبحر.ماءسوىفيهايتوافرلاالتي

المرجودةتلكأشمهرهامنأ"االعافيالماءلتحليةمعملمائتي

أجفورنياح!اررأسترالياوال!ضيتالسعوديةمنك!!في

هدهوبعضر.الجنوبيةأمري!صافىرالأقماأوبعضوجرينلاند

عسكريةمراكزمنهاالعديدويحدم،الحجمصغيرةالمعامل

،الصحاريشيآبارحفرعماليخدمأومعزولةأماكنفى

أصناعة.اومعام!!الجزرمنتجعاتيخدمكما

منأكثرمجموعهماالعالمفيالماءتحليةمعاملتنتجو

الإنتاجهذاويفييوميا.العذبالماءمنلتربليون8.3

محطةإن.العذبللماءالعالماحتياجاتمنبسيطبجزء

فيالجبيلمدينةفيأقيمتاكتيكتلك،كبيرةمياهتحلية

تنتجلحيثتصميمهاجرىقد،السعوديةالعربيةالممدف

يوميا.العذبالماءمنلترمليون059حوالي

الخاصةالأبحاثاحزومراالحكوماتمنكثيروتركز

لتقليلأضوويةاالقدرةتستخدممياهتح!يةمعاملبناءع!ى

كهربائيةقدرةإنتاجالمعاملهدهبمقدوروسيكون،التكلفة

.العذبالماءإلىبالإضافة

طبيعتهوماالماء،ما

فحعسب،الأرضعلىشيوعاالأكثرألمادةاالماءيعتبرلا

مادةأيهناكولي!مى.العاديةغيرالأشياءأحدأيضايعدبل

الماءيستطيعالتيالأشياءكلفع!بمقدورهايكونأخرى

النواميسمنلكثيربالنسبةاستثنائيةحالةالماءويعدفعلها.

العادية.غيرخواصهبسببوذلكأ!بيعية11

تسمىدقيقةوحداتمنالماءس!صنالماء.كيمياء

منملايينعدةعلىالماءمنةقم!إوتحتوي.الجزيئات

دقيقةوحداتمنبدورهجزيءحلويتألف.الجزيئات

ذرأتمنالماءجزيئاتوتتكونالذراتتسمىجدا

والأكسجينوالهيدروجين.أكسجينوذراتهيدروجين

ذرةمعالهيدروجينمنذرتيناتحادلدىلكنه،غازان

02+-الكيميائيالمركبيتكونالأكسج!تامنواحدة

بجانبأخرىموادعلىيحتويأضقياالماءحتىرالماء.

علىمثلايحتويفهو.أحادي!تاالأ!صسج!!واحيماتأعيدروأ

تزنهيدروجينذرةوهوالديوتريوممنجذاضئيلةسبة

منالمتكونالماءويسمى.أحادياأ!يدروج!!اذرةصأ!ض

ا!لاءانظر:.الثقيلبا!لاءحسج!تالأمعأسديوتريومااتحاد

مختلفةكثيرةموادمناتحادوالماء.الديوتريومبمالثقيل

الأكبرالجزءيشكلانوالأكسجينالهيدروج!!ولكن

منها.

وأوسائلا،صلبا،ي!صنأنالماءبمقدورالماء.خواص

الحالاتبهذهتظهرأخرىمادةأيةهناكوأجسغازا.

العادية.الأرضحرارةدرجةومدىنطاقفيالثلاث

الحالةوتتوقف.دائمةحركةفيللماءالمكونةوالجزيئات

هذهحركةسرعةمقدارعلىالماءعليهايكونالتي

متباعدة)الثلج(الصلبالماءفيالجزيئاتت!صن.الجزيئات

وتكون.الحركةعديمةأجاغات!صنكمابعفر،عنبعضها

وتتحركبعضمنبعضهاقريبةسائلماءحالةفىالجزيئات

تتحركفإلهاأمخازيةاالحالةفيالماءجزيئاتأما.تقريبالحرية

ببعض.بعضهاوتلتطمابشدة

حينماحجمهاويقلتنكمعث!الموادمعظم.الثلج

تصلأنإلىبردإذاحجمهويقللنكمشوالماء.تبرد

ماإذاحجمهويزداديتمددلكنه.فقطم54حرارتهدرجة

الثلجتشكلولدىالسببوأ!ذا.م4دونماإلىبرد

كانولوالماء.سطعفوقيطفومئويصفردرجةعند

حجممنأثقلالثلجحجملكانتجمدهعندين!صمشالماء

الثيجيغوصذلكفرضوعلى.أ!سائلاالماءمنمساو

صحرأءمسشصمئالأرضهذاتمماوإذااتماء.تحت

الثبكلندمنالمزيديتراكمسوف،الحياةعديمةمتجمدة

ولن،والمحيطاتوالأنهارالبحيراتقيعانفوقشتاءكل

لإذابةكافعمقإلىالنفاذصيفاالشمسحرارةتستطيع

دورةتبطئكماالماءفىالحياةتنعدموهكذاالثيج،هذا

إلىالماءكلعندهيتحولوقتويأتى،الطبيعةفىالماء

فيالثلجفوقتبقىقدالماءمنخفيفةطبقةماعداثلج

الصيف.وقت
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حرارةدرجاتعندسائلاالماءيكون.السائلةالحالة

مادةأيةهناكوليس.الأرضسطحعلىالأماكنمعظم

وفي.العاديةالحرأرةدرجاتعندسائلةتكونأخرىشائعة

هيسائلاالماءعندهايكونالتيالحراردفدرجاتالحقيقة

العاديالجويالضغطفعند.عاديةغيرحرارةدرجات

نقطةوهي،مئويةصفرحرارةدرجتيبينسائلاالماءيكون

أغلبلكنالماء.غلياننقطةوهيم0051والماء،تجمد

وبنائهالماءلتركيبمماثلوبناءتركيبلهاالتيالمواد

الموادهذهوتشمل.هذهالحرارةدرجاتعندسائلةلاتكون

ذاتوهيول!ء23ث!!ع+23.2+الجزجيةالصيغذاتالغازات

وذرةهيدروجينذرتامنهاكلوفىبالماء،وثيقةصلة

وإذا.الكبريتأوالسيلنيومأوالتلوريومعناصرمنواحدة

لكانمنهالقريبةالغازاتهذهسلوكمثلالماءسلكما

وفيم(.095)-وم(0015)-الحرارةدرجتيبنسائلا

نإحيثالأرضعلىسائلماءهناكيكونفلنالحالهذا

م.94.-منبكثيرأعلىهيالأرضعلىالحرارةدرجات

ويقارنلتر.لكلواحداجراماكيلوالماءوزنويبلغ

الماءمننفسهحجمهابوزنالأخرىالموادوزنالعلماء

الكثافة.انظر:الموأد.لهذهالنوعىالثقلليحددوا

أيامبضعةمغطىغيرماءكأسبقيإذا.الطخاريةالحالة

فىالماءجزيئاتلأنوذلكتدريجيا،الماءمنهسيختفي

عنالسطحعلىالتيالماءجزيئاتوتتحرر.دائمةحركة

بخار.هيئةعلىالهواءإلىوتصعدمنهاالأسفلالجزجات

جزيئاتهلأنالماء،تبخرزادالحرارةدرجةارتفعتوكلما

أكبر.بسرعةستتحرك

هائلةكميةوتلزم،بغليهبخارإلىالماءتحويلويمكن

عندالماءيغلىالعاديةالحالةوفىالبخار.لإنتاجالحرارةمن

لايتحولالدرجةلهذهيصلعندماولكنه،م001درجة

يمتصقصيرةتوقففترةهناكتكونبلبخارإلىمباشرة

ارتفاعأيدونالحرارةمنإضافيةكمياتخلالهاالماء

الكامنة.بالحرارةهذهالحرارةكميةتسمى.حرارتهلدرجة

تعادلبخارإلىالمغليالماءلتحويلاللازمةالحرارةوكمية

حرارةدرجةلرفعاللازمةالحرارةكميةأضعافخمسة

فإنوهكذأ.الغلياندرجةإلىالتجمددرجةمنالماء

التيالكامنةالحراريةالطاقةمنكبيرةكميةيخزنالبخار

.الالياتلتشغيلالناسيستخدمها

منهائلةكمياتالهواءفيالموجودالماءبخارويخزن

تبريدلدىالطاقةهذهوتنطلق.الكامنةالحراريةالطاقة

أرتفاعويرتبطمطر.هيئةعلىوسقوطهوتكثيفهالبخار

للماء.المتميزةالحراريةبالسعةللماءالكامنةالحرارة

المادةمقدرةالحراريةالسعةتعني.الحراريةالسعة

نأ)دونبذاتهاتسخنأندونالحرارةامتصاصعلى

أيةمنأكبرحراريةسعةوللماءحرأرتها(.درجةترتفع

غيرالحراريةالسعةولتوضيحالنشادر.ماعدااخرىمادة

وكيلوالماء،منجرأماكيلوتتصورأنلكللماء،العادية

عندكلهاالحديد،منجراماوكيلوالذهبمنجرأما

درجةهيالدرجةوهذهم.15273-5حرارةدرجة

لأيالحرارةكميةتكونأنيفترضالتيالمطلقالصفر

الموادتسخينجرىماوإذامطلقا.لاشيءعندهامادة

كميةنفسبامتصاصمنهامادةكلوقامتالثلاث

درجةعندسينصعهرالذهبفإنالحراريةالطاقة

.م-184درجةعندسيبقىالجليدولكنم،2011

فإن،م99215درجةعندلانصهاربايدلحدايبدأماوعند

م(.)صفرصفراتكونالجليدحرأرةدرجة

المادةمقدرةالسطحيالتوتريعني.السطحيالتوتر

توتروللماء.ببعضبعضهاوالتماسكالالتصاقعلى

يلتصقكيفماءيقطرصنبورويوضحجدأ.عالسطحي

قطرةكلفإنالصنبورمنالماءيقطرفحالما،ببعضهالماء

.صغيرةكرةهيئةعلىتقطرأنقبلالصنبوربفوهةتتمسك

حدإلىبدقةبعضمعبعضهاالماءجزيئاتوتتماسك

فإن،لذلكومثالمنهأثقلأجسامحملالماءيستطحمعه

تستطيعكماالماء،علىتطفوالحلاقةموسىاوالإبرة

بموادالالتصاقالماءويستطيعالماء.فوقالمشيالحشرات

بهذهالتصاقهولدى،والترلةوالزجاجكالأقمشة،أخرى

السطحى.التوترانظر:يبللها.فإنهالمواد

مقدرةالشعريةبالخاصيةيقصد.الشعريةالخاصية

قوةضدوذلكماسطحمنأعلىالارتفاععلىماسائل

علىالماءمقدرةملاحظةويمكنك.الأرضىالجذب

حوافحولعالياالماءيكونحيثماء،كأسفىالارتفاع

وتساعد.للزجاجالماءملامسةمكانفىأيالكأس

وفي.التربةدأخلودورانهحركتهفيالماءالشعريةالخاصية

تساعدكما.النباتاتوسيقانجذورفىعالياصعوده

والتيأجسامناداخلالدمويةالدورةالشعريةالخاصية

الخماصيةأنظر:الماء.منمعظمهافيتتألفبدورها

الشعرية.

فهو،مادةأيةإذابةغالباالماءيستطيع.الإذابةقابلية

أثناءأوالأرضفوقجريانهأثناءالصخورأقسىيذيب

المذابةالمواديحملفهوالوقتنفسوفيداخلها.تسربه

التىالغذأئيةالعناصرأيضايذيبوهو.المحيطاتإلىمعه

الغذائيةالعناصرفيذيب.الحيةالكائناتكلتحتاجها

النباتية.والخلاياالنباتاتإلىويحملهاالتربةفىالموجودة

الإنسانيتناولهالذيالطعامإذابةعمليةفىيساعدوهو

خلاياإلىالطعامهذاحملفييساعدكما.والحيوان

الحي.الجسم
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غيرالخواصتعتمد.ويترابطالماءيتماسككيف

بعضمهوتربطهتشدهالتيالقوىطبيعةعلىللماءالعادية

روابط2-،كيميائيةروابط-أ:هيالقوىوهذه.ببعض

هيدروجينية.

أغوىاالحيميائيةبالروابطيقصدالكيملائية.الروابط

بعضهماالأكسجينوذرةأ!يدروجيناذرتيتربطالتي

إلكترونهيدروجينذرةكلوفىماء.جزيءفيببعض

ذراتمنك!طوفي،أسذرةانواةحولمدارفييدورواحد

ستةالاكسجينولذرة.لإلكترونينمتسعالهيدروجين

لثمانيةتتسعوأش!ضهاالخارجيمدارهافيإلكترونات

بملءوالأكسجينالهيدروحينذرتاوتقوم.إلكترونات

شىالذراتهذهلاشمتراكبهاأحتساغرةاالأماكن

جيرا!يدرواذرتىمرالإأممترونانويدخ!!.الإلحترونات

منالإل!ضرول!%فإنأ!قتانفسوفىالأكسح!تذرةمدار

ي!صنو.ج!!الهيدررذرتينيالفراغيملاناللأكسجينذرة

قويين.وترحصببناءذاالناخ!الماءجزيء

إلىالهيدروجينيةالروالطتشير.الهيدروجدنيةالروابط

ببعض.بعضهاالماءجزيئاتتربطالتيالقوىتلك

ذرتيلأنوذلك.الجوانبمتفرعشكلالماءولجزجات

كسجين.الأذرةنهايتيإحدىمنتبرزانالهيدروجين

كهربائيةشحنةماءجزيءفيالهيدروجينيةوللنهاية

كهربائيةشحنةالماءلجزيءالمقابلةالنهايةوفى،موجبة

تجاذببسببببعضهاالماءجزيئاتوترتبط.سالبة

أحهايةاوترتمط.الموحبةرأجةاسماالكهربائيةالشحخات

نهايتهترتبصأآخرلجزكبءأحسالبةابالنهايةالماءلجزيءالموجبة

ثالث.لجزيءالسالبةبالنهايةالموجبة

اللاريخعبرالماء

وبقاءتقدمفيحيويدورللماء.والحفارةالمماء

فيالأولىالحضاراتنهضتوقد.الإنسانيةالحضارة

وشماليمصرفيالنيلواديفي،الكبيرةالأنهاروديان

النهرين،مابينبلادفيوالفراتدجلةووادي،السودان

فيهواجووادي،وباكستانالهندفيالسندووادي

كثيرةريأنظهمةالحضاراتهذهكلوأنشأت.الصين

منتجة.وجعلتهاالأرضطورت

وأالمياهمواردنضبتحينماالحضاراتانهارتوقد

منكثيرويعتقدالموارد.هذهاستخدامالناسأساءعندما

بينمابلادفيالسومرلينحضارةسقوطأنالمؤرخين

عملياتفيوالخبرةالمهارةضعفبسببكانالنهرين

تبخربعدالأرضفيالريمياهمنالملحتركزفقد.الري

تركزتفاديالم!شمنوكان.التربةفىيتراكموأخذالمياه

صرفيتملماوإذا.إضافيبماءالملحلغس!!التربةفيالملح

فيالسومريونفشلفقدبالماء،مشبعةتصبحالأرضماء

عملياتوبينالتربةفيالملحتركزبيناللازمالتوازنتحقيق

التربةفيالملحتركززيادةوأدتمنها.المياهصرف

ثمومن.بالمحاصيلالإضرارإلىلالماءتشبعهاكذلكر

ومعالغذاء.نقصوتفاقمتدريجيااشراعيالناتجانحفض

السومرية.الحضارةانهارتالزراعةانهيار

القنواتوأنشأواالماء،لجرقنواتالقدماءالرومانشق

المناطقوأحالوا،إمبراطوريتهمأرجاءفيالممائيةوالخزان!ات

.مزدهرةحضارةإلىالإفريقيالشمالساحلطولع!ى

الراهنالوقتوفي.المائيةمشاريعهمطويتذهابهموبعد

صحراوية.أماكنالمساطقهذهبعضصارت

فيكانكما-الناسعلىيجب.الحاليةالتحديات

والتحديالماء.منالأقصىالحدإلىيستفيدواأن-أطاضيا

ألماءامنالمزيدإنإذ،مضىقترأيشيمنها!جرأ،د1

علىوتوجد.الس!طنيالنمو:لواحهةأ!لصناعةأمصلوب

النمواحتياحاتلمواجهةكافيةالماءمنكمياتالأرضا

يهدركما،بالتساويموزعغيرالماءولكن.السكاني

استخدامه.ويسيئونالماءويلوثودالناس

فهموضرورةالماء،قيمةمدىيدركودأضاساوبدأ

ستينياتومنذ.لهاالحلولإيجادأحلمنألماءامشاكل

مختلفةبرامجالأقطارمنكثيرأسست،العشرينالقرن

الحكوماتعملتكما،المياهتلوثعلىللتغلص

البحر.ماءتحليةعملياتتطويرعلىصةاتأصشركاتار

الماءبممشاكللحلمحاولاتفيأخعاوناالأمابدأت

المالحالماءتحليةعنالعالميةأضدوةاعقدتأم665عامشغي

سبعولىتشارك،العامذلكومنذ.سي.ديواشسص!!في

هدفهالمتحدةالأمإشرافتحتعالميبرنامجفيدولة

ندوةعقدتكما.المياهمواردعنالعلميةالبحوثتقديم

بهدفأم،779عامالمتحدةالأمإلثمرافتحتالمياهعن

الماءلامشعمالكفايةأكثروطرقخططوضعفيالمساعدة

عقدفقدالعشرينالقرنثمانينياتمؤتمرأما.عليهوالمحافظة

وتعقيمها.المياهونظافةالشربمياهموارداسمتحت

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المياهأشكال

التقيلالماءوامةأررافىا

المتلحةلرطولةايةلارتواراالشر

لمطرالسائلاءالمارلحا

اضلحىاالمطرلسح!االبرد

الجوفيةالمياهأحتسلالاالتلج

المعدنيةالمياهالصقيعالحليديالحل

الدىأ!كمبا!االحليد

الينبوعالمائىالعمودالموارةالححة
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الماءعسرإزالة

العامةالصحةتعزير

الكميرالماكطالحوض

السباكة

السد

الماءعداد

لامشمطارا

لبحيرةا

لتبخرا

بالماءالتحليل

التعرية

والألهارالبحيراتتلوت

الماءتلوث

التناضح

السطحيالتوتر

الحياة

الشعريةالحاصية

وتوزيعهاالمياهتنقية

الماءقنطرة

ال!طور

المجاريمما

المرشح

المضحة

بالفلوريداتالشر!مياهمعالجة

صلةذاتأخرىلات

يوميوترلدا

لريا

ئيةالمااكراعة

الساقية

علم،لسوائلا

الطبيعيةالمواردصيالة
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للماء.الناسا!شعمالطرقبعضاذكر-

؟الأرضمناخفيالماءيؤتركيف-

للحفاظعملهيمكنالذيوماالماء.دقصانأسا!دعضاذكر

الماء.على

فقط؟المحرماءماشربواإذاالالرموتسببما-

.الأرضسطهحبتشكيلفيهاالماءيقومالتيالطرقبعضادكر-

بالماء؟مغوالأرضم!كم-

الجليدأدلوفيهالاحياةقطيةصحراءالأرصتصبحلماذابير

الماء؟علىللايطفو

ساضأ)لعينا،(ض!مرا1)لعمىا:نظرا0بيضلأاءلماا

الكتاراكت.العير(بم

ضغطبتزأيديتميزالعيونيصيبمرضالأرروالماء

العمىإلىالمؤديةالأمراضأحدوهو.العينداخلالسائل

عالمى.نطاقعلى

السائلالقزحيةخلفالموجودةالخلايابعضتنتج

العينعدسةبينالسائلهذاويدور.ال!نداخلالشفاف

ويتمغذاء.منيلزمهابماالأنسجةهذهمزوداوالقرنية

الأوعيةإلىالدقيقةالشعيراتبوساطةالسائلهذاتصريف

يأفيانسدادحدثوإذا.منهالعينلتخليصالدموية

العينداخليزدادالضغطفإن،السائلهذامسارفىموضع

هذايدمرعندماالعمىويحدث.الأزرقالماءمرضمسببا

للعينالخلفيالجزءيربطالذيالبصريالعصبالضغط

.بالدماغ

مرضأنواعأكثرالمفتوحةالزاويةذوالأزرقالماءيعد

الأزرقبالماءأيضاالمرضهذاويعرفانتشارا،الأزرقالماء

الأشخاصالورافطالمرضهذاويصيب.المزمنأوالبسيط

نأدونغالباهذاويتطور،الأربعينأعمارهمتتجاوزالذين

لهوليعستآلامأييحدثلالأنهالمصاببهيشعر

حتىببطءالمريضلدىالإبصارقوةوتضعف.أعراض

،المرضهذامنالشفاءويستحيل.العمىدرجةإلىيصل

طريقعنالحالاتمنكثيرفيالتحكميمكنولكن

عنالعينلسائلجديدممرإنشاءالطبيبويستيم.الأدوية

العالية.الطاقةذاتالليزرأشعةباستعمالأوالجراحةطريق

الأزرقالماءيسمىالأزرقالماءمناخرنوعوهناك

الأزرقالماءأوالمغلقةالزاويةذوالأزرقالماءأوالاحتقانى

فجأةالمرضبهذاالشخصيصابوقد،الحادةالزاويةذو

حولوهميةحلقاترؤيةالأعراضوتشملسنأيوفي

العيونفيشديداوألماالعينفىمستديماواحمراراالضوء
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علاجهتمإذاإلاالمريضمصيرالعمىويكون.والجبهة

الليزر.با!شخدامأوالجراحةأوالأدوصةلا

نتيجةيحدثالذيالتانويالأزرقابالماءالع!!وتصاب

العينالتهابمنها،أخرىحالاتأوبأمراضرالإصابة

وأ،لأذىأح!تاتعرض!أوأصع!ت،اعدسةوأمراضر،الداخلي

الحالة.هذهعلاجأسلطهبيبويمكن،جراحيةلمضاعفات

المقلة،فخاميسمىالأزرقاالماءمننادرنوعهخاك

علاجاتحطلبأسوعاوهذا.أ!لادةاحديثيالاطفاليصيب

أجصرية.االإعاقةلتفاديمب!صا

لعين.ا:أيضانظرا

منثقي!نطرعلىيحتويماءالئقيلالماء

مربدلآ!اعيميائيارمزهديوتريوميسمىالهيدروج!!

02!.أر02+2ال!جميائيةوصيغته.العاديالهيدروج!ت

ذرةكتلةضعم!حوافيالديوتريومذرةكتلةوتبلغ

أكسيدأيضاالثقيلالماءويسمى.العاديالهيدروج!ت

.يوتريوملدا

أ!يدروج!تانوعيذرتيكتلتيبينللفرقاونف!إ

ألماءاخواصعنأخقمااللماءأ!بيعيةاالخواصتختلف

مرلدالأ.ا28.53درجةعنديتحمدأضقيلافالماء.العادي

ممدلآ،!مأ42.10درجةعندويعلي،المئويالصفردرجة

.الحيواناتفيهقعيشولاالبدورفيهولاتنبت،م0051م!

التيالنوويةالمفاعلاتأنواعدعضفينافعالثقما!الماءو

للت!ضماوسيطايعملحيث،الثقيلالماءمفاعلاتتسمى

وهوالمتسلسلالتفاعلمنالمنطلقةالنيوتروناتطاقةفي

التفاعلاتعنالناتجةالحرارةيزيلحيثمبرداأيضايعمل

يحملو،المفاعلقلبفيالحرارةارتفاعيمنعوهذا.النووية

والطاقة.أجخاراإنتاجفياستخدامهايمكنكيالحرارة

التبادلطريهتعنالثقيلالماءمنكبيرةوتنئثميات

الهيدروجين.كبريتيدوغازالماءلينللديوتريومالحفزي

بالديوتريوم.المشبعالماءيقطرذلكوبعد

جامعةمنكيميائيوهو،أ!يسجيلبرتفصم!!وقد

الماءعنالثقيلالماء،الأمري!صةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيا

.أم329عاممرةالأولالعادي

السلاح؟النوويةالطاقة،الديوتريومأيضا:انظر

.كليتونهارولد،يوريبمالنووي

الجير.:نظرا.الجيرءما

.المرطبات:نظرا.لصودااءما

ومةلمقا)اريختا،نياموريتا:نظرا0لشيخا،لعيئيناءما

الرريتاسة(.ا!طنيةا

وحمضالنيتريكحمضمنمضيجالملكيالماء

الكيمياءفيبالغةأهميةذووهو.الهيدروكلوريك

أطلقوقد.والذهبالبلاتينإدابةعلىلقدرته،والتعدين

يعرفالذيالذهبإذابةعلىلقدرتهالالمممهذاعليه

الملكي.الملعدنباسماأحيانا

النيتريكحمضمنواحدحزءمنالمزيجويمكون

المركز.الهيدروكلورلكحمضمنأحزاءوتلاثةالمركز،

كلوريد،الحموضلهذهأمميميائىاالتفاعلمنوينتج

ملانعاوهما-الكلورزغار،(لمحه)عسي!أخيترا

نسبةتتموالبلاتينأصذهباإذابةأسد!و.قويانمؤ!!سدان

حمضمنالفائضإلىالإضافةلااالأ!صسدةعامليأ!جود

!لوريك.أعيدروا

يصئمن،اللونعديم،صافمحدولالوردماء

معينة.وأدويةصئالعطورفيويستعمل،أسناضرةاأ!رودا

البراعمرائحةكبير،حدإلىتشبه،فواحةرائحةالوردولماء

الفواحةالأجزاءبتقطيرويصنع.الناضرةللورودالمتفتحة

طريقعنوذلكالماء،فيوالسبا،تأجتلاتكاالورود،من

فيالبخارفصلثموغليها،الماء،فيالأوراثهذهوضع

إلىأخرىمرةالبخارت!ضيفشما،ذأصكبعدو.عائهر

ا!رد.ابماءيعرف،سائ!

تاريخ،الأردنتاريحية(،)نبذةالأردن:انظر.المؤا!ن

المؤابي.الحجراغديم(؟واا!سيطاتمأضارافيالأردد)ا

جبل.،التيبلان!:.جبل،لمائدةا

الكريمالقرآنسورمنالمائدةسورة.سورة،المائدة

آياتهاعدد.الخامسةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنية

ذكرلورودالمائدةتسميتهاوجاءت.آيةومائةعشرون

السلامعليهعيسىمنالحواريونطلبحيثفيهاالمائدة

وقصتهاعيدا،لهموتكون،نبوتهصدقعلىتدلآية

ولطفكثيرةآياتعلىلالثمتمالهافيهاذ!صماأعجب

الكبجر.أ!ليااللهمنعظيم

تناولتوقد،الطويلةالمدنيةاسمورمنالمائدةسورة

جانبإلى،بإلعمهابالتشريعجانبالمدنيةأصسوراحسائر

السورةهذهنزلت،الكتابأهلوقصصالعقيدةموضوع

الحديبية.منكلريهاللهرلحمولانصرافعند

الدولةلأن،الشرعيةالأحكامالمائدةسورةتتناول

المنهإلىبحاجةتكوينهابدايةفيكانصالإسلامية

البناءطريقلهاويرسم،الزللمنيعصمهاالذيالرباني

فتتمثلالسورةتناولتهاالتىالأحكامأماوالاستقرار.

،والإحراموالصيد،والذبال!العقود،أحكام:في
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وحد،الطهارةوأحكام،والردة،الكتابياتونكاح

يسميهماوهوالأرضفيوالإفسادالبغيوحد،السرقة

وكفارةوالميسر،الخمروأحكام،الحرابةحدالفقهاء

،الموتعندوالوصية،الإحرامأثناءالصيدوقتل،اليمين

العملتركمنعلىوالحكم،والسائبة)ناقة(والبحيرة

الشرعية،الأحكاممنهنالكماآخرإلى،اللهبشريعة

الذينأيهايا)والنصارىاليهودموالاةعدموأشهرها

أولياءبعضهمأولياءوالنصارىاليهودتتخذوالاآمنوا

القوميهديلااللهإنمنهمفإنهمنكميتولهمومنبعض

.15:المائدة!الكافرين

للعظةالقصصبعضفيهااللهقصالتشريعجانبوإلى

قصةوهي،موسىمعإسرائيلبنيقصةفذكر،والعبرة

أليهودمنالشرذمةهذهفيممثلةوالطغيانالتمردإلىترمز

ههناإنافقاتلاوربكأنتفاذهب):لرسولهمقالواحين

إلىترمزقصمةوهي،ادمابنىقصةثم24.:المائدة!قاعدون

قابيلقصةفىممثلةوالشرالخيرقوىبينالعنيفالصراع

جريمةأولوكانت،هابيلأخاهقابيلقتلحيث،وهابيل

الطاهر،البريءالدمفيهاأريق،الأرضفيتحدثنكراء

النفسنموذج:البشريةنماذجمنلنموذجينتعرضوالقصة

ذكرتكما.الكريمةالخيرةالنفسونموذج،الأثيمةالشريرة

مريمبنلعيسىمعجزةكانتالتيالمائدةقصةالسورة

تعرضأيضاوالسورة.الحواريينأماميديهعلىظهرت

نسبواحيث،الزائفةعقائدهمفيوالنصارىاليهودلمناقشة

العهودونقضوا.والبنينالذريةمنيليقلامااللهإلى

محمدبرسالةوكفروا،والإنجيلالتوراةوحرفوا،والمواثيق

الأكبرالحشريومالرهيببالموقفالسورةوختمت!!هس!.

رؤوسعلىمريمبنعيسىالمسيحالسيديدعىحيث

دونمنعبدوهالذينللنصارىتبكيتاربهويسألهالأشهاد

قالاللهدونمنإلهينوأميالخذونيللناسقلتأنتأ)الله

.161:المائدةبحق!ليليسماأقولأنلييكونماسبحانك

،الرؤوسلهولهتشيب،اللهلأعدأءمخزموقفمنلهويا

.النفوسفزعهمنوتتفطر

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

الحاكمإديهاجدسمائدةالمستديرةالمافدة

مصطلحيشيركما.فرسانهمعآرثرالملكالشهيرالبريطاني

بكامله.لآرثرالملكيالبلاطإلىالمستديرةالمائدة

أفضلمنصدرماببعضالمستديرةالمائدةأوحتوقد

واحدةوتتمثل.الوسطىالعصورفيالإنجليزيةالكتابات

موتفى،وفرسانهآرثرعنالإنجليزيةالروأياتأفضلمن

عنالقصصمنمجموعةوهيأم(،)047ارثرالملك

توماسالسيركتابتهاوأعاد،كتبهاوبطولاتهمالفرسان

قصصكانت،الوسعطىالعصوركتاباتوفي.مالوري

طويلاعملاالرومالس،باسمالمعروفةوبطولاتهمالفرسان

لأحدالمثيرةللمغامراتوصفايقدم،الخيالأدبمن

.الأبطال

يعتبرونالوسطىالعصوركتاباتفيالفرسانكان

الرجالشجعانفكانكبيرأ.شرفاالمستديرةالمائدةعضوية

نأأملعلى،كثيرةبلدانمنآرثر،الملكبلاطإلىرأقىن

العضوية.لهذهاختيارهميتم

،لونفالالسير،جالاهاد،،الملكآرثر،:أيضاانظر

لسير.ا،لانسلوتلسير،ا

خفيفدفعأوضغطوأي.بسهولةتسيلمادةأيةالمافع

لذلكأيضا،للتمددقابلةالموأئعلكن.المائعشكلفىئؤثر

الضغط،عنهايزولعندماالسابقحجمهاإلىتعود

درجةفيفالماءبموالغازاتالسوائلكلالموائعوتشمل

ويميلوغاز.،مائعوالهواء،وسائلمائعالعاديةالحرارة

يغيرالغازأنغير-نفسهالحجميأخذأنإلىدائماالسائل

وعاءأيلملءبالانكماش!أوبالتمددالفور،علىحجمهمن

معه.التلاؤمأوفيهيوضع

موائعفهىالسوائلأما.للتضاغطقابلةموائعوالغازات

فيعموماالضغطتغييراتتؤثرولا.للتضاغطقابلةغير

سائلهناكليس،الواقعوفي.الكثافةانظر:.السائلكثافة

أل!طلاق.وجهعلىللضغطقابلغير

يقاوملاأنهأي-ألاحتكاكعديمالبحتوالئحى

الذاتي.القصورانظر:.الذأتىالقصورسيولةإلاالسيولة

الشكلأوالحجمتغيرمقاومةعلىأكبرقدرةالمرنوللمائع

،اللزجالأثخن،والمائع،ألانسيابمقاومةعلىالقدرةمن

الاحتكاكبسببالسيلانبطىءالسكر،دبسمثل

فيه.الداخلى

الميكانيكا.علم،،السوائلأيضا:انظر

مابعملللقياأأكثرأوشمخصينبينأتفاقالمؤامر!

الاشخاصضدالعملهذايكونوقد.القانونضد

منوليس(،الهيئاتأو)المؤسساتالاعتباريينأوالعاديين

حقهشخصيسلبأنأوالمؤامرةتنفذأنعادةالضروري

متورطشخصكليعدكما،جريمةالتآمرويعد.يؤذىأو

مقصودةأكانتلمسواءالنتائجعنقانونامسؤولأالمؤامرةفى

بعضوفي،بالسجناوبالغرامةإماالمتآمرويعاقبلا.ام

فيخسائرحدوثحالفيالإعدامالعقوبةتكونالبلدان

اللأرواخ.

.لانقلابا:أيضانظرا
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ا!رطانمجدسأضسصاعدتخطةالبارودمؤامرة

جيمسأطلكاي!ضنحينأم،506لوفمبردفيالإنجليزي

روبرتيقودهاجماعةالحطةدبرتقدو.موجوداالأولا

وحسانت.جاي،فوكسانظر:.فوكسوجايكيتسبي

تجاهالبريطانيةالحكومةأسلوبمنممتعضةالجماعةهذه

أفرادمعظماوقت!كشفتالمؤامرةأممن،الكاثوليكالرومان

إشا.فيللكاثوأجكأصشعبياأحداءاوازداد.الجماعة

يوميسمىنوفمبر5فيسنويامهرجاناالإنجليزويقيم

شىشسفوجايصورةيحرقونحيث،فوكسجاي

الموجودةالسراديبتفتبمقولايزالأصبارود.امؤامرةذكرى

.جديدةرةدوقبا!طمتبعاانبرلمانمجلسيأسفل

ا!صمةأعضاءأحظمحازأسةستريتكاتومؤامرة

أرزياد،وسيستلوآرفىقادها.أم1082عافيالبريطانية

شيتورطهلسببالسجنمنلتوهعنهأفرجقدكان

أ!ديهكان.أم816عامسيافيلوزفيوقعتشغبأحداث

يقومكانإدواردويدعىأحدهمأنإلاالأعوانمنقليل

الأخذالمتآمرونخطط.الحكومةإلىالمعلوماتبتسريب

أثناءعليهموالقضاءغرةح!!علىالحكومةأعضاء

مانسيوودارإنجلترابنكعلىالاستيلاءثماجتماعهما،

م!ؤقتة.حكومةوإعلان

توحطفياجتماعهممقرفيالمتآمرينعلىالقبضأغىأ

تمفيذسأجدءاقبلىأسدنصىآرقيتماربلمنبالقرب!شريت

شن!ا.لىآخرووأربعةمميستلوودوأعدمعمليتهم

وزراءرئيسةأم(.789)8918غولدامائير،

سيةررصهيونية.أم749و9161عاميبينإسرائيل

الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتاإلىأسرتهامعهاجرتالمولد.

.أم219عامفلسط!تإلىهاجرتثمأم609عام

تولت،إسرائيلقياموإعلانفلسطيناغتصاببعد

منصبشغلتحيث،ودبلوماسيةوزاريةمناصبعدةمائير

115)6الخارجيةووزيرةأم(491659)9العملوزيرة

لحزبأحاماالأم!تامنصبشغلتكماأم(.669-

-1)166اصهيونياالعمل

أم(.969

مائيررئاسةعهدوفي

حرباندأ!ت،أ!وزارة

الجيمقوعبرأم739أكتولر

وخطالسودسقناةالمصري

عرضةجعلهاكا،بارأجف

الكيانداخلشديدلانتقاد

إلىأدى،الصهيونى

مائيرغولدا.أم749يونيوفيا!شقالتها

البذور(،كاسياتفيالمدرة)ت!صي!لبذرةا:نظرا.فيا

.لزهرةا

الرئييموالميناءمدنها،وأكبرمورمبية!عاصمةيوتوط

1)765600)المدينةسكانعدد.المجاورةوللدوللها

أو4577551وضواحيهاالمدينةسكانوعدد،نسمة

خليجعلىموزمبيقجنوبيشيمابوتوتقع.نسمة

.الهنديالمحيطمدخلوهوا،ديلاجوو

أم078لممنةحواليالمدينةاكبرتغاليوناكتشف

المدينةأصبحتوقد،مركيزلورن!ضاسمعليهاوأطلق

ما759عامفىولكن،بموزمبيقأسلبيضرئيسيامقرا

مناستقلالهاعلىحصولهابعدالبيضامعفمأغادرها

إلىالمدينةالحممغيرام769عاموشي،أ!اكبرتغا

مابوتو.

مشجرةشوارعمابوتوفيالرئيسيةالقطاعاتتضم

ادسنهورانوساقلعةأنشئتوقد،كبيرةوشواطئ

الشهيرةالمعالمأحدوهيأم،871عامفيكونسايسو

صناعةأهمالأغذيةتصنيععملياتوتعدفيها،

بالمدينة.

امتدادعلىألسيتهاتعلوحيتمد!اوأكبرمورمميق،عاصمةمابوتو

عمدديلاحوواخليحعلىمابوتومدينةوتمع.المشجرةالديةثوارع

مهما.مياءتعدرالهسدي،المحيصأمدط

العربية.الجزيرةفىالأثريةالمواقعانظر:.الماييان

.الثيرانمصارعةانظر:.الماثادور
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اللهرسولحياةفىمؤتةغزوةوقعت.!كروةمؤف،

بينمنوكان،الشامببلادالروموبينالمسلمينبينصؤلإيه

بصرى!ثإلىبكتاببعثك!!اللهرسولأنأسبابها

مؤتةقريةضلإلهي!اللهرسولكتابحاملنزلفلما)بالشام(،

الرسلوكانق،فقتلهالغسانيعمروبنشرحبيللهعرض

إلىالسريةهذهوأرسلووولاللهرسولفغضب.تقتللا

ثمانمشةمنالأولىجمادىفيرجلالافثلاثةفىمؤتة

بنفجعفرقتلفإن،حارثةبنزيدعليهاوأمر.الهجرةمن

فليرتضقتلفإن،رواحةبناللهفعبدقتلفإنطالبأبي

عليهم.فيجعلوهرجلابينهمالمسلمون

منإليهموانضم،ألفمائةفيالروموخرج

عمروبنشرحبي!بقيادةألفمائةالعربحلفائهم

عنيفةمعركةودارت.بمؤتةالمسلمينمعفالتقوا،الغساني

المسلمونفأقرروأحة،ابنثمجعفرثمزيدفيهاامششهد

بالمسلمينالانسحابمنتمكنالذيالوليد،بنخالد

نعىوقدشهيدا.عشرالاثنيتتعدلمخسارةبعد

فىامششهدواالذينالثلاثةال!مراءدلأصحابهءيهممرالرسول

.الإسلامنصرةممبيل

،الرومغزومنبعدهالماإرهاصاالغزوةهذهوكانت

وعدتهمالرومعددعلىالمسلمونوتعرفلهم،وإرهابا

أرضهم.وطبيعةالسمكريةوخططهم

نأإلاالثأريدركوالمالمسلمينأنمنالرغموعلى

أندهشفقد.المسلمينلسمعةالأثركبيرةكانتالمحركأ

الرومانلأن؟الأملبخيبةوأصيبوأ،المسلمينغيرالعرب

هذالقاءفكان.الأرضوجهعلىقوةأكبركانوا

الجيشذلكمع-مقاتلآلافثلاثة-الصغيرالجيم!

منالمعركةمنالرجوعثم-مقاتلألفمائتي-الفمخم

،الإعجابيثيرحدثاتذكر،خسارةبهتلحتىأنغير

ألفتهالذيغيرآخرطرازمنالمسلمينأنويؤكد

وأن،اللهعندمنومنصعورونمؤيدونوأنهم،العرب

منكثيرجنحتولذلكحق،صد!ه!محمدرسالة

بعدالإسلامإلىالمسلمينتعاديكانتالتيالقبائل

وغطفانوأشجعسليمبنيقبائلفأسلمت.المعركةهذه

وغيرها.وفزارةوذبيان

الأبناينجبالقمماأشهر!تواحدةرنماتر!

الحدودعندم478/4ارتفاعهايبلغ.الألبجبالجمسلسلة

الإيطالية،بيدمونتومنطقةسويسرافيلفاليسالفاصلة

.بلانمونشرقىكم65مسافةعلىوتقع

المحيطةللجبالبالنسبةهرمكأنهاماترهورنقمةترتفع

تسلقوقدالعليا.منحدراتهاالثلوجتغطيماودائمابها،

الحادةالشاهقةجوانبهاالجبالتسلقمحترفىمنكثير

عبرتمتدالتي،الألميةالأبنالمحنحبالقممأعلىم!واحدةماترهورن

جليدية()أنهارمتالجفوقالمذهلةاغمةاهذهوترتفعوسويسرا.إيطاليا

ساكة.حبليةوبحيراتمتراكمة

لقمةالخطرالتسلقبهذاقاممنأولوكانالانحدار.

.أم865عامويمبرإدواردالإنجليزيماترهورن

الجبل.بمجبال،الألبأيضا:انظر

الماتريدية.:انظرملصور.أبو،الماتريدي

أهلخالفتالتىالكلاميةالفرقإحدىالماتريدية

منصورأبىإلىوتنسب،المسائلبعضفيوالجماعةالسنة

هـ،333)تالسمرقنديالماتريديمحمدبنمحمد

حنفىكانسمرقند.فيمحلةماتريدإلىينعسبم(449

التفسير،وفى،وأصولهالفقهفيكثيرةكتبأسه،المذهب

،عصرهمعتزلةعلىالردفيالكلاميةكتبهوغالب

والروافض.،والباطنية

الحسنأبيمذهبعنالماتريديمذهبيبعدلا

وقد،للمعتزلةلدودخصمفهو.الأشاعرةانظر:،الأشعري

فيها،السنةأهلبمخالفةاشتهرواالتيالمسائلفيخالفهم

الرؤية،وإنكار،القرانوخلق،الصفاتمسائل:مثل

وغيرها،والشفاعةالنار،فيالكبائرأهلوتخليدوالقدر،

مستقلة.كتباذلكفيوألف
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بإبطالالقول-أمنها:بأمورالماتريديةمذهبتميز

الذاتصفاتإثبات2-.العقيدةمسائلفيالتقليد

والإماتة،والإحياءوالبصر،كالسمعوجلعزللهوالفع!!

جهةفىتعالىاللهيكونانإنكار3-ونحوها.والرزت

العقليين.والتقبيحبالتحسينللقول-الميل4العلو.

والقول،والحديثوالقرآناللغةفىبالمجاز5-القول

فيالأحادأحاديثحجيةبعدموالقول،والتفويضأضأويلبا

العقائد.

الحسم!:أبىالماتريديأقوالبينال!جيرالاتفاثومع

أ!قائد.احضبفيمبسوطةفروفابينهماأنإلا،الأشعري

المذهبفإن،الأشعريالمذهبفيهتطورأررياالوقتوفي

كانتوالماتريدي،بهاقالالتيالأقوالعلىبقىالاتريدي

الماتريدية.متأخريلدىالمعتمدةهي

الذيهووالماتريدية،الأشحاعرةمذهبىب!تالتداخ!!إن

اى!الإسلاءشتىومنهم-أحلماءامنحصثيرإغفاليفسر

مسا،!فىالأإ،آرائهمعلىالردواطاتريديةذكر-تيمية

فيها.بالحلافاشتهروامعينة

ت)يدا!أجسراأبو:الماتريديةرجالوأشهر

ءهـ،.8)تأخسفىاالمع!ترأبوأم(،990هـ،394

هـ،537)تالنسفيعمرالدينونجمأم(،411

م(،4811هـ،058)تالصابونيالدينونورأم(،241

عليوملاأم(،456هـ،861)تالهمامبنوالكمال

أم(.506هـ،ا410)تالقاري

الإسلامي.الكلامعلمأيضا:انظر

حدأ.(م2781-5081)جوسيبي،تزينيما

دوراوأدىاصلجمهوريين،زعيماكان.الإيطاليينالوطنيين

طويلةسنواتقضى.أم861عامإيطالياتوحيدفىحيويا

الاستعمارمنبلادهتحريرفيرغبتهبحسببالمنفىفي

.سيادةذاتجمهوريةوجعلهاوتوحيدهاالنمساوي

بالانضمامأم083عامالسياسىنشاطهماتزينيبدأ

إلىيهدفكانالذيكاربناري،تنطمصفوفإلى

مننفي.المؤثرةوالقيادةبالشجاعةاتصفإيطاليا.توحيد

عاماعشرثمانيةالمنفىفيوعالق.أم083عامإيطاليا

ماتزينيظ!!بعد.فيماسويسراثمأولأ،فرنسافيبمرسيليا

شيالليبراليينبالجمهورييناتصالعلىأ!ترةاتلكخلال

عليهاأطلقجديدةجمعيةكونأم832عاموفيأجا.إيطا

قامتوبالفع!!إيطهاليا.توحيدهدفهاالفتاةإيطاليااسم

إيطاليا.توحيدفي!همابدورالجمعية

اندلاععند،أم848عامإيطالياإلىماتزينيعاد

إعلانفيوأسهما،الأوروليةالبلدانمنكثيرفيالثورة

القواتأنإلازعمائها.أحدوأصبحروما،فيالجمهورية

روما،علىواستولتالجديدةالحكومةهاجصتالفرنسية

سويسراإلىأخرىمرةالفرارإلىماتزينيدفعالذيالأمر

.لندنإلىثم

الملكقيادةتحتأم861عامإيطالياتوحدتوأخيرا

أحلامنصفوتحققسردينيا،ملكالثانىإيمانويلفكتور

فسعى،لاملكيةجمهوريةيريدهاكانفقدفقطبمماتزيني

لكنهاام،087عامبصقليةباليرموفيبثورةالقيامإلى

إيطاليا.انظر:.جنوةكطماتزيميأررو.فشلت

ادشعراءأسماءفيكتابوالفختلفالمؤتلف

آلفه.أشعارهموبعضزأنسابهموألقابهمصناه!اوأحربا

م(.089هـ،037)تالامديبشربنالحسن،أغاسمأبوا

وناقدبالشعرعالمللأخبار،وراويةونحويأخويوهو

.الكتابوبهذاالطائيينبينالموازنةبكتاباشتهربارز.

فئاتتراجميوردأنكتابهفيالامديغرضكان

واختلفتأسماؤهمتماثلتالذينأسشعراءامن

كليجدحينالباحثيستغربلالذلكأشسخاصهمبم

وغيربالنابغةعرفمنأوالشعرأءمنالأعحثبىباسميمن

رغمواحد،صعيدعلىمستقصىمحصورا،ذأسك

علىفيهالتراجمرتبتوقد.الصقاتواالأزمنةاختلاف

ذلكفيدقيقايكنلمولكنه،المعجمحروفترتيب

بعدالحروفثوانييلتزمولممثلا،،الهمزةالتزمحيث

الأخطل.ث!االأعشىثمأولآالقيسامرأفأورد،الهمزة

ثمالأعشىثمبالأخطلشيبدأيعكسأنالأولىكانو

القيس.امرئ

الهجريالثالثالقرنإلىترجعقديمةالكتابوفكرة

حصرهكتاباالجراحداودبنمحمدعبداللهأبوآلفحيث

002منأكثرفيهفعدالشعراءمنعمرواسمهفيمن

حيثمنالآمديإليهذهبمماأبعدإلىفذهبشاعر،

المنه.

الشعراءمنالمشاهيرعلىمقصوراأممتابايكنولم

بوجهأسحاؤهماتفقتممنعامةالشعراءفيهوبل،العرب

يدخلالنهبننهذاعلىوالتقصيالحصرواقتضى.خاص

وقدمإلمشاهير.الشعراءمنوالمقلينالمغمورينالآمدي

عرفواممنعشروسبعة،القيسبامرئسمواكنعشرةعد

جرا.وهلمابالنابغة

المصنفاعتمدحيثالإيجاز،الكتابعلىويغلب

يوردالتيوالمتشابهةالمتفقةللأسماءالمقتضبالسردعلى

عددكثروقد.متفرقةقليلةأحشعرامنمقطوعاتبعدها

745دلغواحتىالكتابحجمإلىقياساشيهالشعراء

عنالكشففيإلاجديدةفائدةهناكتكنولمشاعرا.

أصثمعراء.امنوالمقلينالغمورين
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الكتابغرضفيهاأبانبخطبةلكتابهالامديقدم

تاريخذكرإهمالهالكتابعلىالماخذأكبرولعل.و!ط

الذيالنقصالكتابسد.فائدتهمنحدكاوالوفاةالولادة

قتيبة.وابنسلامكابنالشعراءمشاهيرفيصنفمنتركه

الشعراءمعجممعواحدمجلدفيطئالكتاب

.أم61!عامجيدبتحقيقمستقلاطبعثمللمرزبانى،

)لبدةالأمكومنولثانظر:.الإمبراطوريالمؤتمر

(.تاريخية

منواحدأوروبافيوالتعاونالأمنمؤتمر

بعضبينالتعاونلزيادةتعقدالتيالمؤتمراتمنسلسلة

مأ199أواخروحتى.والغربيةالشرقيةالأوروبيةالدول

الأخرىالدولوجميعالسوفييتيالاتحادالمشاركونكان

عاموفيوكندا.المتحدةالولاياتإلىبالإضافةأوروبا،في

الدولمنعددإلىالسوفييتىالاتحادانقسم،ام199

السوفييتيالاتحادمقعدرومسيااحتلتأنوبعد.المستقلة

جزءاكانتالتيالأخرىالدولمنكثيرانضمتالسابق

الدولهذهبعضوتوجدالمؤتمر.إلىالمسوفييتيالاتحادمن

دولة05حواليتشاركواليوموصعطها.وآسياغربفي

المؤتمر.فيرسميا

هلسنكيفيام759عامفيالمؤتمراتأولوانعقد

الدولي.التوترحدةمنالمؤتمرأتخففتولقدبفنلندا.

الإنسانحقوقجماعاتتكوينعلىأيضاوشجعت

الحكوماتمنالكثيرسقوطعلىساعدتالتيالدولية

السوفييتي.والاتحادالشرقيةأوروبافيالشيوعية

والتعاونالأمنمؤتمرأعلن،م0991عاموفي

عصر،الباردةالحربنهايةرسمياباريسفيالأوروبي

والرألحممالية.الشيوعيةالدولبينالكبيرالصراع

بجمهوريةبراغفيالمؤتمرأمانةباريسمؤتمروأنشأ

وم!شبابالنمسا،فيينافيالنزاعاتلفضومركزاتشيكيا،

الأوروبية.البلادفيالانتخاباتلمراقبةببوأضداوارسوفي

.اتفاقيات،هلسنكي:أيضئاانظر

بهاالتيالبددانفييعقدأجتماعالحزبمؤتمر

سياممةلوضعأوللمناصبالمرشحينلاختيارأحزاب

لمنصبالمرشمحيناختياريتم،المثالسبيلفعلى.الحزب

عاماجتماعبعقدالمتحدةالولاياتفيونائبهالرئيس

ومن.الولاياتمختلفمنالحزبعنممثلونيحضمره

كلأعضاءيعقدأنالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالمعتاد

المرشحينلاختيارأجتماعاالكونجرسفيسياسيحزب

وتقرر.الأخرىوالمناصبالنوابمجلسرئيسلمنصب

لبحثالكونجرسفيالاجتماععقدالأحزابمؤتمرات

السياسية.المسائل

الأولية.الانتخاباتأيضا:انظر

سنويةاجتماعاتالوراراترؤساءمؤثمر

وممثلو،العستالأستراليةالولاياتوزرأءرؤساءيعقدها

في،المؤتمراتوكانت.الأستراليةالفيدراليةالحكومة

.الولاياتبينالعلاقاترئيسيةبصورةتتناول،الأساس

أموربشأناتفاقإلىالتوصليحاولونالوزراءرؤساءوكان

أنظمةأو،الصحيةالقوانينقبيلمنمشتركاهتمامذات

أساسية،بصورة،المؤتمراتفتعنى،اليومأماالمرور.

ولاسيما،والولاياتالفيدراليةالحكومةبينبالعلاقات

لكلالفيدراليةالحكومةستخصصهاالتيالأموالمقدار

ولاية.

فيمؤتمراتالأستراليةالولاياتوزراءرؤساءوعقد

المتعلقةالاقتراحاتلبحثأمو!591898عامي

فيالأستراليالكومنولثإنشاءوبعد.الفيدراليبالاتحاد

لتسويةاجتماعاتهمعقدالوزراءرؤساءواصل،م1091

الفيدرالي.الاتحادعنالناجمةالمشكلات

الهند،الهندبمانظر:الهئدي.القوميالمؤتمر

تاريخ.

فيسياسىحضبالإلمحريقيالوطئيالمؤقمر

ديمقراطيةانتخاباتأولأعقابفيأصبح.إفريقياجنوب

الأحزابأكبر،أم419عامأبريلفيبالبلادأقيمت

دوراالحزبأدى.الوطنيةالوحدةحكومةفىالمشاركة

حقوقهمعلىالبيضوغيرالسودحصولفيكبيرا

من75%يشكلونالسودأنفرغم.والمدنيةالسيا!عية

حرمهمقدكانإفريقياجنوبقانونأنإلاالبلاد،سكان

عامحتىالوطنيةالحكومةفيوالمشاركةالتصويتحقمن

وجودرغمالسودمنالحزبأعضاءوأغلب.أم499

.أخرىعرقيةمجموعاتمنأعضاء

المؤتمرباسمام219عامتشكلقدألحزبوكان

الحكومةتبليغبهدفإفريقيا،لجنوبالأهليالوطني

والأفارقة،البيضاراءوترقية،الإفريقيةالنظروجهات

عاموفي.للأفارقةأكثرحقوقعلىللحصولوالضغط

الوطنيالمؤتمرباسممعروفاالتنطمصارأم،239

حتىمحدودةالتنظيمعضويةوكانت.الإفريقى

نحوعلىيعملوكان.العشرينالقرنمنالأربعينيات

المفوضة،الوفودمثلالدستوريةالوسائلعبررئيس

.والانتداب
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القرنمنالخمسينياتأثناءواسمعةشععبيةالمؤتمركعسب

معارضةالجديدةالعسصريالتمييز!سياسةوعارض!العشري!،

-الخصوصعلى-وقام.العنصريالتمييزانظر:.نشطة

تصاريحبحم!!للسودالملزمةالقوانينضدحملةبإدارة

تلكضمنمسيرةعننتجام،069عاموفي)هويات(.

قربشار!يلىشىأخاساعلىأضارااخشرطةإطلاق،الحملة

أ!صياالمؤتمرنشاصأحظرذأسكزبعدجوهانسبرخ،

،اكسريأخشاطاإلىاللجوءإلىقادتهدفعكابمالإفريقي

يأ،سيزوييرأمحونتوسموهياعسرجناحاوشكلوا

قائدأولمالديلاوأصئنلسونأم619عام،الأمةحربة

لهايةفير.الدولةضدمسلحلنضالالأمخونتواقام.أصه

والترومانديلانلسونالأمخونتو،قادةاعتق!،المطاف

،أم649عامريفونيامحاكماتوفيوغيرهما،سيسيلو

الوطنيالمؤتمروعمل.الحياةمدىأصسحنباعليهمح!صم

فيقيادتهمقرمنتامسوأوأجفربزعامةالمنفىفىالإفريقي

احف!!رسرح!حيممام،أ066عامحتىبزامبيا،لوساكا

داخاعلاليةأ!م!باالإشريقيأ!طنياأطمؤتمرسم!!تم.عنه

عاااهـهـبزعامةع!ىتامبومانديلاوحلفإفريقياجنوب

أ!نصري.االتمييزممياسةألغيت،أضافيااأحااوفي.أم199

عامبالبلادأجريتانتخاباتأولفىالمؤتمرحزبوفاز

الوطنية.الجمعيةمقاعدأغلبأعضاؤهوحاز،أم499

بدأإفريقيا.لجنوبرئيسامانديلاأ!طنيةاالجمعيةانتخبت

إيجادتضمنالذيوالتعميرأضنميةبرنامإتنفيذفيالحزب

والرعايةآاوتحس!تمساكنوبناءجديدةعملفرص

رئيسامبيكيتابوانتخ!أم،799ديسمبروفي.الصحية

لمانديلا.خلفاللحزب

جنوبأوليفربمتامبو،،نلسونمانديلا،أيضا:انظر

إفريقيا.

دلمنظماتدودياتحادالعالمياليهوديالمؤئمر

إقامةعلىعملتالتيأ!مهيونيةاأطحركةمؤيداليهودية

فلسطهين.فيالفلسصسر!أحرباحسابعلىإسرائيلدولة

كةللحرمناصرةيهوديةمنظمةسبعينمنأكثريشملوهو

ويسعى.يهودياتجمعاسعبع!!منأكثرتمثل،الصهيونية

الثقافية،العاداتعلىوللحفاظاليهود،بينالوحدةلتقوية

أهميةعلىالمؤتمرويؤكد.اليهوديةوالاجتماعية،والدينية

يصدروهو.اليهوديللتراثمركزالوصفهاإسعرائيل

والسيا!ميةالاقتصاديةالموضوعاتحولأممبوعات

أحشؤونامعهدعلىالإنفاقاويتولى،الختلفةوالاجتماعية

الختلفةالمشاكلتناقشألحاثايجريالذيبلندناليهودية

عامالعالميأجهودياالمؤتمرتأسساليهود.تواجهالتي

له.مقرانيويوركمدينةمنويتخذ،أم369

فيا!دتفيةدوقيمؤتمراتياريسمؤتمرات

مؤتمرعادةبهيقصد،باريسمؤتمرأنبيدبفرنسا.،باريس

باريسمؤتمرأو،ام919فيانعقدالذي،للسلامبارلص!

الأولىالعالميةالحربعقباجتمعحيت.أم469سشة

دولمندولةوثلاثيناثنتينمندوبوأم(191-189)4

مسلامشروطلوضعأم919ينايرفيداريسشيالحلفاء

بحضورألمانيالمندوبييسمإلمؤتمروأصمحلفائها.وأ!انيا

ووقعت،أبريلفيباريسإلىاستدعوال!ضهماالمؤتمر.

انظر:.فرسايبقصرأم919يونيوشىأحسلامامعاححدة

العالميةالحربعقبأم،469يوليووفي.معاهدة،فرساي

وعشرينإحدىممثلواحتمعأم(،549-1)939الثانية

معاهداتلإبراملاريسفىلوكسمبرجقصرفيدولة

وفنلندا.ورومانياوبلغارياوالمجرإيطاليامعأصلسلام

دولمنممتدينتجمعالأمريكيةالدولمؤئمرات

بهذاالتجمعسميوقد.أمري!!اجسوبوووسصأشماش

علاقاتإيجادعلىعملت،الأمري!جةأ!أررراالأدالأسما

بوليفارلمسيمونقاموقدبينها.فيماحميمةوثقاشيةاقتصادية

بينالترتيباتلإجراءالخطواتلأرلىالحوبيةأهـي!صاص

عاملهامؤتمرأولفيالمستقلةالأمريكيةاالجمهوريات

أخرىمؤتمراتعقدتكماببنما.بنمامدينةفيأم826

عامبتشيليسانتياجووفيأم847عامببيروليمافي

وفيأم،877وأم864عامىأجماوفيأم،856

مأ846عاموحتى.أم888عامأروجوايفيمونتفيديو

القضايافيكبيرةدرجةإلىالمناقشاتانحصرت

أسم!تبسيطالوفودحاولتأم486عاموبعد.أصسياسيةا

أسدولي.اأغانونا

للدولالأولالدوليالمؤتمرعقد.الاولىالأيام

واشنطنفي(الأمريكيةالجامعةبمؤتمر)المشهورالأمري!يةا

أولالمؤتمرهذاوكانأم098وأم988عامفيسي.دي

نصففيالمستقلةالدولمختل!،عضويتهفييشملمؤتمر

الدوليالاتحادالوفودأسستقدو.أخرلياالكرة

للجمهورياتتحاريم!صبمع،الأمريحيةاللجمهوريات

مأ019عاموفيللاتحاد.مركزيامكتباأجحونال!مري!جة

المؤتمراتوعقدت.الأمريكيةالدولاتحادإنىالم!ضبتحول

مشحونةكانتأجواح!و!عطأم339و!188عاميبين

الأخيرةإنإذالأمريكية،االمتحدةأ!لاياتابأسمنلالخوف

أمريكادولمنعددشمؤونفيتدخلت-الفترةهذهخلال-

.الأحيانامنكثيرسىأغوذامستحدمة،أسلاتينيةا

،ولسونودروللرئي!تأكدالجوار.حسنسياسة

لإقامةملحةحاجةثمةأنهوفر،هربرتأطرئيسبعدوفيما

الرئيمه!أنغير.اللاتينيةأمري!!ادولمعأفضلعلاقات
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الهدفهذاباتجاهفعلىتقدمأولأحرزروزفلتفرانكلين

فيالاتفاقتموقدالجوار.حسنبسيالممةالبدءخلالمن

مأ339عاممونتفيديوفيالسابعالأمريكيةالجامعةمؤتمر

غيرها.شؤونفيالتدخلدولةلأييحقلاأنهعلى

فيالمنعقدالسلاملحفظالأمريكيةالدولمؤتمروخلال

الجمهورياتاتفقتام369عامبالأرجنتينأيريسبوينس

خلافاتها.حلفيالتعاونعلىالأمريكية

عامليمافيفعقد،الثامنالأمريكيةالدولمؤتمرأما

لسلامتهديدأيأنالمؤتمرهذافيأعلنوقد.أم389

قلقيثيرأمر،أمريكيةجمهوريةأيأراضيوسلامةوأمن

فيلي!اإعلانعلىبناءاجتماعاتعدةوعقدت.الجميع

،أم049عامبكوباهافاناوفي،ام939عامبنمامدينة

.م2491عامبالبرازيلجانيروديريووفى

اجتماعفيللممثلينتأكد.متينةعلاقات

فيالأمريكيةالدولنظامأن،أم459عاممكسيكوسيتي

الاتجاههذافيالخطواتأولىكانتوقد.تقويةإلىحاجة

فيعقدمؤتمروفي.العدوانيةالأعماللمواجهةاتفاقيةإبرام

التعاوناتفاقيةالممثلونوقعأم479عامجانيروديريو

جانيرو،ديريومعاهدةأوالأمريكيةالدولبينالمشترك

يعتبرالأعضاءأحدضدمسلحهجومأيأنفيهاجاءالتي

الجم!ةعلىهجوما

بوجوتا،فيعقدفقدالتاسعالأمريكيةالدولمؤتمرأما

عدةحصيلةالمؤتمرهذاجمعوقد.أم489عامبكولومبيا

أما،الأمريكيةالدولمنظمةبتأسيسالتقدممنسنوات

المنظمة.لتلكعامةأصئأمانةفقدالأمريكيةالدولاتحاد

العاشرالأمريكيةالدولمؤتمرتبنىأم459عاموفي

الولاياتجانبمنبإصرارللشيوعيةمناهضاقرارا

علىدولةعشرةتسعوافقتأم،069عاموفي.المتحدة

التقدمأجلمنالعملعلىوأجمعتبوجوتا،مقررات

عاموفي.اللاتينيةأمريكالدولوالاقتصاديالاجتماعي

الدولمنظمةفيالأعضاءالدولفرضتام069

الدومينيكانجمهوريةضددبلوماسيةعقوباتالأمريكية

تروجيليو.رفائيلالدكتاتورحكمتحتكانتالتي

ودولالمتحدةالولاياتأنشأتأم619عاموفى

هذادعاوقد.التقدمأجلمنالحلف!اللاتينيةأمريكا

أسس!علىوالاقتصاديةالاجتماعيةالتنميةلتحقيقالبرنامج

إنهاءفيالبرنامثشلأنغير.والرأسماليةالديمقراطية

بعضفيالشيوعيةالحركاتأوكوبافيالشيوعيالحكم

.الأخرىاللاتينيةأمريكادول

الأمريكيةالدولمنظمةلمماندت،ام629عاموفي

حولالمتحدةالولاياتضربتهبحرياحصارابالإجماع

السوفييتيةالنوويةالألمملحةدخولدونللحيلولةكوبا

خارجيةوزراءمؤتمراتخذأم969عابموفيإليها.

غزولإنهاءسريعةخطوأتالامريكيةالدولمنظمة

واستمرإلسلفادورمنقواتبهقامتالذيهندوراس

.أيامخمسةلمدة

الدولمنظمةميثاقعلىتعديلاتأولأدخلت

التعديلاتتلكنصتوقد،أم079عامفيالأمريكية

حلتوقد.السنةفىمرةالعموميةالجمعيةتجتمعأنعلى

يعقدكانالذيالأمريكيةالدولمؤتمرالعموميةالجمعية

أواخرومنذ.سنواتخمسكلمرةمنتظمةجلسات

مضنيةجهوداالأمريكيةالدولمنظمةبذلتالسبعينيات

فيالأخرىالسياسيةوالقلاقلالثوريةالحركاتمنللحد

نتائجعنتتمخضلمالجهودتلكأنغير.الوسطىأمريكا

ملموسة.

الدولاتحادبمالأمريكيةالدولمنظمةأيضا:انظر

الأمريكية.

مغأفياع!ضعةاسمالماتونطائر.!ط،الماتون

بحريةطيوروهيلحومها.تؤكلالتىالماءقصاصطيور

اليابانإلىطيرانهافيوتصل،قاتمبنيريشذات

الأرضيةالكرةنصفجزرفيأعشاشهاوتبنيوألاسكا.

بيضةوتضعالأحجار،فيالأعشاشهذهوتقيم.الجنوبى

.اللونبيضاءواحدة

فىلأكلهكبيرةبأعدادالذيلالقصيرالماتونطائريصاد

وتسمانيا.أستراليابينباس،مضيقجزرفيعامكل

نيوزيلندافيستيوارتجزيرةفيالماووريالشعبويصطاد

الأوروبيونالمستوطنونوأطلق.الأسخمالماءقصاص

طائراسمالماءقصاصعلىالهادئألمحيطفيالأوائل

يسمىوالذي،الضأنبلحمشمبيهالطائرلحملان،الماتون

الماتون.باللإنجليزية

رسام.(م4591-9681)هنري،ئيسما

وكانتأثيرا.العشرينالقرنفنانيأكثرمن،كانفرنسي

أولبدأواقدكانواالرسامينمن)جماعةالفوفيينزعيم

ماتيسكانوقد(.الوقتذلكفيالمهمةالفنيةالحركات

وكانتوللسجاد.للكتبومصورامشهورانحاتاأيضا

الشخصية،الصورتشملماتيسعندالمفضلةالموضوعات

الرسمأنيعتقدوكان.الداخليةوالمناظر،الهادئةوالحياة

يبذلولم.للواقعتمثيلاكونهمنفنياأثرابوصفهأهميةأكثر

وبدلأ.واقعيةمساحةأوبأشكالانطاعلإيجادمحاولةأية

لتكوينالكثيفةوالخطوطالألوانيستخدمكانذلكمن

ماتيسأنالنقادبعضويعتقد.بالحركةوإحساسأشكال
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وإلىالفوتوعرافيةصورتهاليسارإلىفرنسيارساماكانماتيسهنري

.أم949عامإلىترحعادوكلماهمابريشتهالذاتيةصورتهاليصر

!يهاويظهرأم،501عامماتي!رسمهاماتيسللسيدةصورة

الفوفية.الحركةحواصم!حاصيةوهولاللود،اهتمامه

.الألواناستخدامفيالعشرينالقرنفنانيبينلهنظيرلا

متقنة.وأشكايأاللالوانفيعاديغيرمزجارسوماتهوتظههر

فيرسمهاالتيتلكوبخاصةماتيسأعمالوتمتاز

أشسبهالزخرفةإلىميلافيهابأن،العشرينالقرنعشرينيات

والأوسط.الأدنىالشرقينبفن

مدرسةودخل.كامبرايبجوارليكاتوفيماتيسولد

أم098عامفييرسمابدأولكنهام،887عامفيللقانون

عاموفي.جراحيةعمليةمنالنقاهةفترةأثناءللتسلية

أوائلوفي.الفنلدراسةباريسإلىماتيسانتقلأم198

ولكنه.قاتمةبألوانيرمعمأخذعشرالتاسعالقرنتسعينيات

مائدةلوحتهفيالساطعةالانطباعيينألوادتأثيرأظهر

ماتيسأقامأم509عاموفي.أم798عامفيالغداء

وصدمت،لأعمالهممعرضاالاخرونالفوفيونوالرسامون

باريس.فىالفنعالماشسوم

أخذتقريباأم029إلىام709عاممنالفترةوفي

تأثيريعكسمما،لقوةمحددةتصميماتيرسماماليمم!

ماتي!ى!أنتجوقدوالتكعيبيين.سيزانبولأعرنسيااسفنالىا

الأخيرةسنواتهوفي.الفترةهذهفيمنحوتاتهأهمأيضا

الورقمنوتجريديةبسيطةتكويناتماتيسأبتدع

أقامام519عامإلىأم489عامومن.المقصوص

بفرنسا.فنسفيا!سمبحةكنيسةوزحارفتصميمات

الفوفيون.:أيضاانظر

فيتنموالتىالماتيهشجرةمنيصنعشمراباولقي

تلكأهلعندمقدلممةالشجرةوهذه.الجنوبيةأمريكا

وفروعهاوبراعمها،أوراقهامناكشرابيصنعورر،المناطة!

علىالمغليالماءبصبأصشاياأضاساويعد.الجافةالجديدة

منكبيرةكميةعلىالماتيهويحتوي.أسميقانارالأوراقا

قاتمة،خضراءأوراقوللنبات.منبهاأثرايخلف،ال!صافيين

الضماربةالبيضاءأزهارهوتنموسما.أ5إلى8م!طولها

السواد،إلىالضاربةالحمراءالصغيرةوثمراتهالخضرةإلى

فيضخمةصناعةالماتيهوزراعة.الورقةعمقإبطفي

ويشحن.البرازيلوجنوبيوالأرجنتينباراجواي

فىأخرىدولإلىكبيرةكييات-بالسفن-المصدرون

كماباراجوايشايأيضاالماتيهيسمىو.الحنوليةأمري!صا

ماتيه.يرباأحيائاعليهت-

الشاييعد.الجنوبيةأمريكافيالشايصلوعأططهواللاتيهنبات

السيقالى.والاوراقعلىالمعليالماءبص!



73ماجدابن

حتىالقدملكرةالأولىالدرحةمارياتيلصظ!!ماتوسستانليالسير

عاما.عشرحمسةعمرهكانعندمااحترافهوبدأالحمسين،سن

اي!ضاءة(.)طرقالمسرحانظر:.الخاصةالمؤترات

)صورة(.الراديوانظر:.الصوتيةالمؤترات

لاعب(أم-19)5ستائليالسير،ماثيوس

القدمكرةلاعبيأهممنواحداأصبح،بريطانيقدمكرة

لياقتهمستوىلارتفاعكبيرةبشهرةحص.العالمفي

مباراة56لعب.الكرةعلىأصسيطرةافيوبراعتهالبدنية

مأ579وأم349عاميبينفيماإنجلترالفريقأيمنجناحا

فيبولبلاكوناديسيتىستوكناديفريقمعولعب

بورتلناديمديراعمل،الملاعباعتزالهوعندإنجلترا.

وسعامينالمحترفقدمكرةلاعبأولويعد،فيل

ترنت،-أون-معتوك،هانلىفيماثيوسولد.الفروسمية

ستافوردشاير.بمقاطعة

هندوس!ملوذيحكمهاإمبراطوريةكانتب؟!ط

فيالإمبراطوريةقوةأوجوخلال.جاوهجزيرةشرقيمن

غالبيةعلىحكامهااستولى،الميلاديعشرالرابعالقرن

اممتمرتوقدبإندونيسيا.اليوميعرففيماالجزر

تقريبا.أم486عامإلى4921عاممنالإمبراطورية

الحاليالموقعمنتمبالقربماجاباهيتعاصمةكانت

جاءوقد.الأسعفلبرانتاسواديفيماجوكارتالمدينة

.أم492عامالعرلقإلى،لماجاباهيتحاكمأولكرتاراجاسا،

حكمالذيجاياناجاراالاخرينالمهمينالحكامبينمنوكان

تريبيوواناالملكةوكذلك،أم328إلى1013عاممن

أم(.938-أ035)وروكوهايامأم(،035-أ)328

تقريباأم486عامحتىالإمبرأطوريةهذهاستمرت

بالتقدمكثبعنمرتبطا-الإسلامتأثيربدأذلكعند

أساسهاعلىقامتالتيالثقافةمحليحل-التجاري

نافعةثقافةوأقام،تعاليمهتخالفكانتوالتيماجاباهيت

صحيحة.عقيدةعلىمبنية

وروك.هايمامأيضا:انظر

م(.824-887هـ،273-)902ماجةابن

يزيد.أبيهاسموماجة،القزوينييزيدبنمحمداللهأبوعبد

وإتقانه.جلالتهعلىمتفقشهير،ومحدثكبيرحافظ

والحجازومصروالشامومكةوال!ضفةالبصرةإلىارتحل

محمدبنعلىشيوخهمن.الحديثطلبفىوالري

المنذربنوإبراهيمالزبيرياللهعبدبنومصعبالطنافسي

عليهوقرأ.القارئذكوانوابنشيبةأبيوابنالحزامي

وغيرهما.القطانالحسنوأبوالأبهريعيسىبنمحمد

بمقزوينتاريخ،القرانتفسيرمنها:نافعةمصنفاتوصنف

،المعتمدةالستةالحديثكتبأحدوهو،ماجةابنسنن

وجملة.بالقبولالأمةتلقتهاالتيالستةالأصولوسادس

حديث.الافأربعةعلىتزيدأحاديثه

ام؟(.-!48؟هـ؟،598-؟)ماجلىابن

ولدنجد،أهلمنالسعديمحمدبنماجدبنأحمد

يكونأنيحتمل،العربيالخليجساحلعلىبعمانبجلفار

،الهجريالتاميعالقرنمنالأولالنصففيولدقد

ابنأشتهرالبحر.وركوبالسفنقيادةفيمكانةولأسرته

ويزيد،العربعندوتاريخهالملاحةفنعلماءمنبأنهماجد

علىالحاضرالوقتفيعليهاعثرالتيمخطوطاتهعدد

الواحدةطوليتراوحوأشعارأراجيزمعظمهماالأرب!ن،

الاطلاعواسعماجدابنوكان.بيت03و.02بينمنها

القبلتينناظممنها:الألقابمنمجموعةنفسهعلىأطلق

العربي،والمعلمالزخار،البحروأسد،المقدسوبيتمكة

أصولفيالفوائدكتابا:،كتبهأهمومن.الليوثوخلف

كتابقس!وقدالاختصار.حاويةوالقواعدبمالبحرعلم

منهاقسمكلعلىأطلققسما،عشراثنيإلىالفوائد

الممغنطة،والإبرةالملاحةنشأةالفوأئدهذهوتناولت،فائدة

والطرق،الرياحووردةالقمر،ومنازل،البحريةوشؤون

.وجزرهالأحمروالبحرالفلكيةوالأرصاد،البحرية

)الجغرافيا(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

!

!



المؤجر38

جر.المستأالإيجار،عقد:نظرا.المؤجر

أم(.6ء0917)7رامونماجسيسي،

وأ!د.أم579و5391بينماأطفلبينالثالثالرئيس

مقاطعةوهيزامبولس،بمقاطعةإيبا،فيماجسيسي

وتعلم.نجارةمعلمأبوهوكان.لوزونجزيرةفيلمساحلية

فيعملثممانيلا.شيخاصمعهدفىماجسيسي

اششركتحينأم،419عامحتىحافلاتشركة

الثانية.أعالميةاالحربفىالفلب!ت

حربأ!رجاماجسيسيقاد،الحربوخلال

قيقدرزامبوأسه!.شيأجابانييناضدالفلبينيينالعصابات

فيرا.أ949عامأغلبينياالنوابمجلسلعضويةانتخابه

الأوأامهمتهوكانت.للدفاعأصئوزيراام059عام

مقاتليمنشباباالمسنينبالضباطفاستبدلالجيشربمإصلاح

حريجيمنمنهماأعثيراكانأرزينا،الثانيةالعالميةالحرب

.الجامعات

حربحركةحاولتأم549إلىأم645عامومن

هوكسأوهاكبالاهابتسمىكانتشيوعيةعصابات

علىماجسيسيقضىوقد.الفلبينبحكومةتطيحأن

منيستسلمونمنوبم!صافأة،مسلحةبهجماتالثورة

ماجسيسينجاحوأدى.الأراضيابعضبمنحهمالهوكص

إلىتم،مواطنيهإعجاب!!صسابهإلىاله!كسدحرفي

.أم539عامرئيعمئاانتخابه

الفسادعنلعيداإدارتهيبقيأنماجسيسيحاول

وزيرافصلفقد،السابقينالرئيسينسجلأفسدالذي

سفارةفيثانويةوظيفةفيلزوجتهأخابنعينلأنهتنفيذيا

نأقبلعمهأبرمهقدكانحكومياعقداألعىكما،فلبينية

يترشحأنمنالأصغر!ئأخاهكذلك.اشئاسةهويتولى

حزبه.فيالشيوخلمجلس

أصشعباأفرادب!تكبيرةشعبيةماجسيسياكتسب

ويستفإلىالجزريزوركانلأنهالفلب!ت؟فىالعاديين

متىمشاكلهميحلحانوقد.المحليينأحسكاناشكاوى

ذلك.ءاستطا

مدينةقربطائرةتحطمحادثفيماجسيسيتوفي

مانيلا.إلىطريقهفيكانبينما!حيبو

-؟هـ،أ46؟)أبوعبدالله،الماجشون

سلمةأبيبنعبداللهبنالعزيزعبداللهعبدأبوم(.781

أصكبير.االمفتيالفقيهالإمام.المدني،التيمي،الماجشون

المنكدروابنالزهرىعنوحدث،مدةبغدادسكن

طهمانلنإبراهيمعنهحدث.وغيرهمعروةبنوهشام

وكان،وغيرهممهديبنالرحمروعبدسعدبنوالليث

حسن،الحرمينأهللمذاهبمتالعاورغا،الحديثكثيرثقة

ولاالحديثفيم!سثرايكنلمأحش،لشةصاحبالمعتقد،

فرسانه.من

اهـوصالبصيح:48سنةحججت:وهبابنقال

)يعنيسلمةأبيبنالعزيزوعبدمالكإلاالناسيفتيلا

(.الماجشون

قبطانام(.152-ا؟048)لمحردلئانلى،ماجلان

كانت.العالمحولبالإبحارقامتحملةأولقاد،برتغالى

نأوالواقع.الأرضكرويةعلىعمليبرهالىأ!أررحلته

تخططهولكن،رحلتهي!صملحتىيعش!أ-م!احلان

أمراالرحلةتلكإكمالجعلاأحشجاعةاقيادتهرءاطبد

أفضلمنالرحلةتلكأعلماءامنكثيرويعدمم!صئا.

التاردةفيالملاحيةالأعمال

شماليفيماجلانلدر

تقريبا.أم048عامالبرتغال

الم!كيالبلاطفىعم!!

وعمرهليونورللملكةوصيفا

وفيعاما.عشراثناحينئذ

ماجلانسمعالمل!يأ!هلاصأا

أولئكرحلاتعر

كريستوفرمثلالم!ضشف!!

ماجلاندرديناندوفاسكو،الإيطاليكولمبوس

البرتغافي.داجاما

عندماام505عامالبحرفيرحلاتهأولىكانت

نائبألميداديفرانسيسكوأسطولمعالهندإلىأبحر

البلاد.تلكعلىالبرتغالملك

إلىبرتغاليأسطولمعماجلانأبحرأمء.9عامفي

باحتلالقامتحملةفيشاركأم151عاموفيملقا.

هناكومن،أم513عامالبرتغالإلىعادث!اومنملقا،

.المغربضدعسكريةحملةفياشترك

المساعدةالتمس،المغربمنالبرتغالإلىعادأنولعد

التوابل،جزرإلىبرحلةللقيامال!ولمانويلالملكمن

بتلكللقياممساندتهفرفضيكرههكطنمطنويلويكل

الرحلة.

لمدةوالملاحةالفلكعلمماجلاندرسذلكوبعد

.البرتغالشماليفيالواقعةبورتومدينةفيتقريباعامين

التوابلجزربأنتلكدرالمماتهمنماجلانا!حتخلصوقد

السببولهذا.أم494عاملأسبانيامنحتأراضفيتقع

لدعمأسبانياملكمنالمساعدةيلتمصأنماجلانقرر

خططه.



93ندينافرد،جلانما

مايذكرورع!ا.الملبينفيماكتانجزيرةعلىمعركةفيقتلماجلان

تلكي!صمللمفإنه،العالمحولبحريةرحلةلأولقائداكادبأنهعنه

الرحلة.

وهناكأممبانيا،إلىماجلانسافرأم517عاموفي

حولإبحارعمليةمنجزءاالتوابلجزربزيارةاقتراحهقدم

يعطىأنالملكوعدوقدهذا.الغربناحيةمنالأرض

الرحلة،تلكمنسيجنيهاالتيال!رباخخمسماجلان

لهيصرفمرتبإلىبالإضاوو

ماجلانبدأأم951عامسبتمبرشهرمنالعشرينوفي

قادأسبانيا.جنوبيفيبراميداديسانلوكارمنمبحرارحلته

وأسطولأرجلا241منمكوناالملاحينمنطاقماماجلان

ألقىأم052عاممارسشهرأواخروفي.سفنخص!من

الواقعجوليانسانبويرتوميناءفىمراسيهماجلانأسطول

الأرجنتين.جنوبيالانيسمىفيما

أكتوبر18فيرحلتهموملاحوهماجلاناستأنفوقد

ألمحيطإلىالمؤديالممراكتشفواأيامثلاثةوبعد.أم052

.ماجلانبمضيقالحينذلكمنذعرفالذيالهادئ

المضيقذلكمنأبحرنفسهالعاممننوفمبر28وفي

وملاحيهماجلانأنوالواقع.الهادئسماهالذيالمحيطإلى

وقد،المحيطذلكفيأبحروأأسذيناالأوروبيينأولكانوا

داءالهادئالمحيطفىإبحارهمخلالوملاحوهماجلانعانى

ملاحاعشرتسعةقضىثمومن،الأغذيةونقصالأسقربوط

مارسمنالسادسفيغوامإلىالأسمطولوصولقبلنحبهم

منكافيينومياهطعامعلىحصلواالبحارةأنإلا،أم152

الفلبين.إلىرحلتهمليتابعواالجزربعض

إلىيحاربوهوماجلانقتلام152أبريل27وفي

،ماكتانجزيرةفيالمتنازعةالفلبينيةالفئاتبعضجانب

فلبينيسلطانهوقتلهالذيأنالرواياتبعضفيوجاء

لابولابو.يدعىمسلم

بمسفينةوانتهتسفنبخمصرماجلانرحلةبدأت

إلىعادت-كانودلمعباستيانجوانبقيادة-واحدة

العوأصفحطمتهاالسفنهذهإحدىإنحيثأسبانيا،

تموثالثةللرحلةالأولىالأيامفيأممبانياإلىعادتوأخرى

التوابل.جزرإلىعادتوالرابعةهجرها

يؤديقصيرطريقاكتشاففيفشلماجلانأنرغم

فىكبيربشكلأسعهمترحلتهفإن،التوابلجرزإلى

منماجلانرحلة

إلى1ه91سنة

م1522

أولماجلانأصبحوقد.التوابلحزرإلىللوصولغربيممرعنيبحثماحلانكادكي!الخريطةهدهتبين

!!ىعلىذلكبعدالرحلةوتمتأم152عامماكتادحزيرةفيماحلانقتل.الهادئالمحيطعبريبحرأوروبي

كالو.دلسباتيانحوانلقيادةسمنه



مضيق،ماجلان04

اليسير.النزرغيرالحقوقمنالعاديالبريطانيالمواطنين!أنإلىبالإضافةهذا.الأرضاعنمعلوماتع!ىالحصوأ!

الماجناعلىالموافقةعلىالملكالإقطاعيونالنبلاءأحبربيةوأولرحلاتمالقياإلىأدىماجلانمضيهتاكتشاف

فيالتاريخيالحدثهذاووقع.مأ512عامفىكارتاالأطرا!.االمترامىأ!ادئاالمحيطلاكتشافبعدفيما

يقعالتايمزنهرطولعلىممتدسهلوهىرنميد،أسصقة

تخليداتذكاري!بهناكويوجد.لنهـرنغربيصبضيقماىمجرىماجلانمضيق.مصيق،!جلانط

.الحدثهذالذكرىالبرعنفويجودلتييراجزريفصملال!مواخ!،وهابهح

كفلتكارتاالماج!اوثيقةبأنا!قولا!طهأومنعندتقريباماجلانمضيقيقع.الجنوبيةلأمري!صاالرئيسي

اللاحقة،القرونففي،الحشعبلجميعا!فر!رةا!!اتظدامء02عامفي.الجنوبيةأمريكالقارةالجنوبيفال!إ

لإقامةطالبواالذينلأولئكبا!رو!فىنمو!براأ!ىكشفيةبعثةاولاكبرتغاليالم!ضشفماجا،نفرديناند

مواطن.لكلالأساسيةالحقوقوكفالةديمقراطيةحكوماتأ3.أحااحولرحلةأولأثناءالمضيقعبرأوروبية

الكبرىأهميتهافكانت،فيهصدرتأرزياالىتفىأ!اصض!ويتراوحصما،563ماجلانمضية!طوليبلغ

اسحلطةجماخ!وكبح،القانوناالمهـلكاإخضاعشياطضية!هذاكانبنما،قناةشة!وقبلا.32و3بين

أ!ةاإلىأصلسىالأاالمحيصأص!ألمائيةاالطرقأقصرهورنوكيب

النورمنديونقامكارتا.للماجناالدافعةالأسباب.الهادئالمحيط

،أم660فىبفئبريطهانيافرنساشماليمنقدمواالذين.فرديناند،ماجلانبمهورنكيب:أيضاانظر

مائةمنلأكثرالبلادحكموقتئذقادرونملوكواستطاع

دون،بالعدلوحكمواالإقطاعيةالقوانيناحترمواوقد.عاملا"303-*

تولىولما.الملكسلطةعلىحقيقيةرقابةهناكتكونأن-.--+-ا!منواءحطعديقعماجلانمفيق

استخدامأساء،أم991عامفيالعرلقحوناسك!!لالآصالجلو.امريكا1-الأمريحاالطرهـالحوي

أكثرالحربيةالخدماتمنبمزيدالإقطاعيينفطالبط،سلطتهالمحيط93//المصيهتهداوتحعرص،الحمولمجة

الملكيةالوظائفوباع،سقوهالذينالملوكطالسهممماالهادئألمصاس!هـشيرةامطارشديدةلرياخ

.!.ءررلأسالمحمط.العامطوال

الحصولدونالضرائباعباءمنوزاد.المزايدينلاكبرلمإ./-7والأطدسى

كيصآ!مصيى

العرفولجرىلماخلافا،الإقطاعيينالمبلاءموافقةعلىهوررماهجلان..ص!

فيتفصلجونعهدفيالمحاكما!صانتر.عيالإقصاأ

خسرومن.للقانونطقالاوأوامرهرعشهحس!أغضايااأالما3."\/إ*!ء!11؟،لأأ-*!!.
..".:6!!!،لألشبلى)حب--3؟مصيى

طاحنة.غرامةأررفعتعرضدعواهه.كأخ،؟37/*،-ظ9،!.ني**-،زره.+!ماجلان

النبلا?منجماعةاجتمعتأم213عاموفىط1ة؟:2"بر/لااد*ازر"لا":ا.أر*-؟ا!صلس!المحلط

ونادوا،لندنمنبالقربألبانز،سانتفىال!صيسةقيادات!لا؟-؟هـكه:2؟+!1؟"ص31!

-د3،*ء.ص..ل!،لالمحويجودللييرا

لبوعقبانفرلتيتمطاثبهمغوسنتحافف!المملطةولكمهلملكيمنحهبمآان!ادفالمحلص-":--!لأخا!"،!-؟+رر(؟)بز!في1!ل!عا.لاكا3.33!لأرحلتي!-ا،؟7

مطالبهم.تحقيقعلىالملكلإجبارجيشاالنبلاءحشدذلك،أ!470050010"لأ+!-،--ء+"-صسصفي

يهبعىا-:-!

علىفوافق،المناوئالجيعقهزيمةيستطجعلاأنهجونورأىكم00001015002،-كا!!1،73

عدداأصدر،أيامأربعةوبعد.أم512يونيو51فيالمطالب

وتم،قانونيةبصياغةمكتوبةم!كيةوثيقةصورةفيالموادمنالملكفيهاالتزمبريطانيةملكيةوثيقةرتاولفياول

المملكة.أرجاءسائرفيمنهاصورتوهـيعفي!ال!إلشبلاءعلىوالمحافظةالإقطاعيبالقانونجون

كارتاالماجنااشتملت.بالوثيقةالواردةالتعهداتالحكومةتطورمعالممنبارزامعلماوتعد،أم512عام

بالقانونبالالتزاممعظمهافيالملكتعهد،مادة63علىفيالغرليةالبلادمعظمبهاوانتفعتبريطانيا.فيالدمعتورية

مصالإلنبلاءلحمايةأساساتهدفوكانت.الإقطاعياتبعتأرريمقراطيةاالأقطارمنكثيرالأن،اللاحقةالقرون

بعفالموادومنحت.الإقطاعيةالطبقةإلىوالمنتمين!ا.حكوطإنشاءفيالإنجليزينهإلقانون

ولم.الملكمنتدخلدونسلطاتهاممارسةحريةالكنيسةالعربيةفيمعناهما،لاتينيتانكلمتانكارتاالماجنا

للطبقةالحقوقبعضكفلتقليلةموادغيرهناكت!شعلىجونالملكأجبرالعهدهذاوبمقتضى.الأعظمالعهد

.المدنفيالناشئةالوسطىلمبيمما،الحقوتمنكثيراالبريطانيةالأرستقراطيةيمححأن
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ملكيةوثيقةكارتاا!لاجنا

الملكفيهاتعهدبريطالية

بمصالجعالمساسبعدم

وا!ق.البريطانيينالنبلاء

عامحونالملكعليها

.أم215

فيالمزارعينمنوغيرهمالعاديونالمواطنونيذكرولم

.السكانمنالغالبةالأكثريةأنهمرغمنادراإلأالوثيقة

الطبقةعلىالمطبقةالوثيقةموادبعضوأضحت

لكلوفائدةأهميةذاتموادأم،512عامفيأل!قطاعية

أنهعلىمثلا،الوثيقةنصتفلقدبعد.فيماالشعبأفراد

وموافقةمشورةعلىللحصوليسعىأنالملكعلىيجب

أيضاونصتبريطانيا.فيالمهمةالمسائلكلفيالنبلاء

النبلاء.بموافقةإلاخاصةضرائبأيزيادةلايجوزأنهعلى

أنهالقائلةالحجةلقأييدبعد،فيماالموادهذهواستخدمت

البرلمانموافقةدونضريبةفرضأوقانونإصدارلايجوز

(.للشعبالممثلالتشريعي)الجهازالإنجليزى

العصرفيللعدلألمماساالأخرىالموادبعضأضحت

أنهعلىإحداهانصتفلقد.الغربيةالدولفيالحديث

إلىنفيهأوممتلكاتهمنتجريدهأوحررجلسجنلايجوز

يصدرشرعيحكمبموجبإلابه،الإضرارأوالبلادخارج

وفىالبلاد.قانونبموجبأو(طبقته)أفراداندادهمن

بماالسليمةالقانونيةالوسعائلمفهوميعد،الحديثالعصر

محلفين،أمامبالمحاكمةالمتهمينمطالبةحقذلكفي

هناكتكنلمجونعصرففي.المذكورةللمادةتطويرا

فيالمألوفالنحوعلىمحلفينهيئةأمامتجرىمحاكمات

الحديث.العصرفيالجنائيةالقضايا

بهاقصعدالتيالموادمنكثيراكارتاالماجناوتضمنت

النبلاءمنمجلعرشمكلثمومن،وعودهبتنفيذالملكإلزام

يأبهولمبهالتزمبماالملكأخلفإنالتنفيذ.جديةلضمان

علىلإجبارهجيشاالمجلسحشدالنبلاء،مجلسبإنذارأت

الوثيقة.لأحكامالانصياع

كارتاالماجناتحسملم.أم215عامبعدالوثيقة

منأييقصدولموالنبلاء.جونبيندارالذيالصراع

نشبتأنلبثوماكاملا.التزامابهاالالتزامالجانبن

سنةفيأثناءهاجونالملكتوفيثم،الطرفينبينالحرب

علىاللاحقةالسنوأتفيإنجلتراملوكووافق،أم612

القانونمنجزءابهاواعترف.الوثيقةهذهشروط

توارتعشرالسادسالقرنوخلاللإنجلترا.الأسعاسي

البرلمانأعضاءبعضأنبيدكبير،حدإلىكارتاالماجنا

عشرالسابعالقرنخلالجديدمنالحياةفيهابعثوا

مواجهةفيموادهايستخدمونالبرلمانيونوظل،الميلادي

بهاوردماواعتبروا،ستيوارتآللملوكالاستبداديالحكم

ببعضواحتجوأ.الملكسلطةعلىدستوريةرقابةيخولهم

عدممثل،القانونيةبالأصمانيدحججهملتدعيمموادها

،البرلمانبموافقةإلاضريبةفرضأوقانونإصدارجواز

أمامللمحاكمةبضماناتأيضاالمطالبةفيإليهاواستندوا

ذلكوغير،التعسفيالحبسضدوالحماية،محلفينهيئة

.الحقوقمن

،بلاكستونوليمالسيروصفعشرالثامنالقرنوفي

بأنهاللوثيقةالمثاليةالمبادئ،الصيتذائعالبريطانيالمحامي

المشهورمؤلفهفىوذلك،كافةللناسالقانونيةالحقوقتمثل

الإنجليزية.القوانينعلىتعليقات

للماجناالأصليةالنسخمنبريطانيافييبقولم

فيالبريطانيةبالمكتبةنسختين:أربنسخغيركارتا

فيوالرابعة،سالزبريكاتدرائيةفىوالثالثة،لندن

كاتدرائيةفيالموجودةالنعسخةوتعد.لنكولنكاتدرائية

ولسنوأت.الأخرىالنسخمنحالأأفضللنكولن

كارتا.الماجناالناسبينتسمىالوثيقةظلتطوال

اللاتينيةالتسميةهذهرسعمياالبريطانيةالحكومةوتبن!

.الإقطاع.أيضماانظر
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اشئيسيالمركزتعدروسيةمدينةماجديتوجورسك

آالأتا!دينةبهدهتصنعكماروسيا.شيوالصلبللحديد

نحوبعدعلى،الأورالجبالتمثيوهي.التعدين

000443س!صانهاعددموسكو.شرثكمأ/003

منال!صيرمخزونهامناسمهاالمدينةأخدتوقد.نسمة

تأسحستوقدالحديد.حاممننوعوهو،المجنتيت

.أم319عامماجنيتوجورسك

أشهرصتماجوريبحيرة-6.ماصري،

إلاأجا،إيطافىمعظمهايقع.أجاإيصاأفيالمعرزهضةالبحيرات

يسمىوسويسرا.داخا!يمتدمنهاصغيراجزءاأن

أجحيرةاأيماجصري،لاجصأجحيرةاهذهالإيطاليون

ومساحتها،كم46نحوالبحيرةطوأ!يبلغ.العظمى

ص!ضأأسحيرداعمهتيملغالأماحشابعض!وفي.2كم212

أجحيرة.اوغربأ!شماتقعجبالسلسلةهحاك.م366

أهمامنر.ال!صوممروجتغطهيهاتلالجنولهاشيوتقع

و!شريزا.ولالالزا،كارنو،لوالبحيرةهذهعلىالواقعةالمدن

ا!ودامتدادعلىيقعماجينوخط.ظط!،

الحرببعدشيد،محصندفاعيخطوهولفرنسا.الشرقية

الحصونتقومحيثأم(189-191)4الأولىالعالمية

وشراكمنخفضةصغيرةقلاعجوانبهاوعلىالأرض،افوق

قينرالأرضر،اتحتغرفتوجدكما.الشائحةالأسلاكمن

ومستودعاتمستتمف!يات،اتصالاتلأنظمةمساحة

مايووفيوالجنود.أطضباطومساكن،معياراتومواقف

مرورابلجيكاطريقعنفرنسابغزوالألمانقامأم049

الخصأ.اكتسحواأسابيعثلاثةوخلالماجينو.خطبشمال

فيأطخطشاملوإصلاخدقيقفحصأجريوقد

حالةفيا!شخدامهلإمكانأحشرينبماالقرنخمسينيات

الذرية.الحرب

خط.،سيجفريد:أيضانظرا

وعالمفيزيائيأم(.619-1)838إرلست،طح

أغصوىابسرعتهاالأجساماحركةدرسنمساوينفسي

معبراسرعتهالقياسدقيقةطريقةوطور،الغازاتخلال

فيخاصةمهمةالطريقةهذهوتعتبر.الصوتبسرعةعنها

.الصوتمنالأسرعالطرانحلمشا

المركبةسرعةبدأتأنإلىمبهماماخعملظل

المشخدمذلكوبعد.الصوتسرعةمنتقتربالفضمائية

نصف.،هماخيعتبر.للسرعةمقياسامابخرغمصطلح

وأالصوتسرعةأوماخ.صوتىتحتاوالصوتمرعة

وأالصوتسرعةضعفيساوي2وماخ.صوتيعبر

الهوائية.الديناميكاانظر:وهكذا.عموتىفوق

علماعليهابنيالتىللأف!!ارأضاريخىابالتطهورماخآا

طريهتعنجاءتالبشريةالمعارفك!إنوقالاطي!صاني!صا،

واللمس،والذوقوالشموالسمعأجصرا:الخمسالحواص!

بالمعلوماتوثيقارتباطلهأحلمياأغالوناأنأيضاأدركر

الملاحظة.

تشيكياجمهوريةفيبمورافياتوراسينفيماخولد

بالنمسا.فييناجامعةفيوتخرج)الآن(،

ومركزالجديدةغينيابابواشيالرابعةالمدينةطدالج

.الجديدةلغينياالشماليأحساحلافيمهمابحريتجاري

المناطقوإلىمنالجويأصلنقلرئيسىمر!صأيضاهيو

مادانجفيتوجد.نسمة33221س!!اكهاعدد.الجسلية

والخابز،،أطحوماتعليبفيتتمث!محليةصساعات

السحائر،ومصانع،ةالمسكلغيرباتا!شروومصالع

الإسمنت،ومصانع،النجارةوأعمال،والأثاثات،والتبغ

.والعرباتالالاتوصيانة،أ!هميانةاوورشوالمناشير،

.الجديدةغينيابابوا:أيضاان!!

والأشياءالأشياء.جميعمنهتتكونماك!المادة

تشغلأنهافيتتشابهولكنبعضعنبعضهايختلف

يشغلشيءبأيالمادةيعرفونالعلماءفإنلذلكحيزا.

تقاومأنهايعنيوهذاذاتى،قصورمادةول!ولحيزا.

كميةوتسمى.الحركةأوظروهـالس!صنيأخغييرا

بأنهاالكتلةيعرفونأحلماءاول!شالكتلةانشىءشالمادة

لكتلةالأرضيةالجاذبيةوجذبالذاتيللقصورمقياس

تشدالتىفالجاذبية)ثقلها(.وزنهايعطيهاالمادةمنمعينة

ولهذأ.الأرضمركزعنابتعدناكلماتق!الأشياء

الفضعاءإلىالأرضمنتتحركالتيالأشعياءفإلىالسبب

تتغير.لاكتلتهاأنمنالرغ!اعلىوزنها"!"!تفقدالخارحي

الكتلة.انظر:

وأتعملوهيوالالاتوالحيواناتالناسنرىوعندما

سمنالآتيالضوءنرىأوالنار،مناللاتيةبالحرارةنحص

ويعرفالطاوو.علىنتعرففإنناالكهربائيالمصباح

وأعملأداءعلىالجسممقدرةبأنهاعادةالطاقةأحلماءا

المعروفةالطاقةمصادرمنمصدروالحرارة.مادةتحريك

تتحولأنالأخرىالختلفةالطاقةلمصادريمكنكمالدينا.

الطاقة.:انظر.حرارةإلى

ومثال.مادةإلىوالطاقةطاقةإلىالمادةتحويلويم!ش

المشعالراديومعنصريتحطمعندماهوطاقةإلىالمادةتغير

والطاقة.ذريةقنابلتنفجرعندماأوالأخرىالمشعةوالمواد

عندالذريةتحتالجسيماتتتصادمعندمامادةإلىتتحول

أثقل.جسيماتمكونةعاليةلصرعات
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المادةخواص

فكل.المادةأصنافمنالعديدبسهولةيلاحظكلنا

لذاتالعيناتكلبينتجمعمعينةخوا!ه!يمتلكصنف

منالأنواعتلكمنلكلمعرفتناتعتمدوسوف.الصنف

التيبالخواصيعرفماأولها،ا!لميزةالخواصعلىالمادة

مننوعانوللمادةاخر.ونوعالمادةمننوعبينتفرق

الكيميائية.والخواصالفيزيائيةالخوأص:الخواص

إليهابالنظرالموادبعضالناسيميز.الخواعالفيزيائية

فيمكنناسماعها.أوطعمهاأوبملمسهاأوبرائحتهاأو

طعمه،منوالسكرلونهما،منوالنحاسالذهبمعرفة

الفيزيائيةالخواصلبعضأمثلةوهذه.رائحتهمنوالبترول

وأالكثافةهىللمادةالأخرىالفيزيائيةوالخاصية.للمادة

.واحدةحجميةوحدةفيالموجودةالكتلةكمية

أقلتزنالفلينمنكتلةفإنالموادبينالكثافةولاختلاف

الأخشابمناخرنوعمنالحجمفيلهامساويةكتلةمن

علىالمادةأنواعمنمعيننوعمقدرةوالذوبانية.المعروفة

مقدرة،التوصيلأوعليةالموو،أخرىمادةفىالذوبان

أيضاوهما،الكهربائيالتيارأوالحرارةتوصيلعلىالمادة

الفيزيائية.الخواصمن

للمادةالكيميائيةالخواصتصف.الكيميائيةالخواص

خواصمننجدفمثلاكيميائيا.المادةبهاتتغيرالتيالكيفية

فيبالأكسجينالاتحادعلىمقدرتهالكيميائيةالحديد

ويسميالصدأ.أوالحديدأكسيدلتكوينالرطبالهواء

الكيميائي.التغييرالمادةتركيبفيالتغييرهذامثلالعلماء

الخواعبعضقيمفيتغييرإلىالتغييراتبعضوتؤدي

فيتغييريحدثأندونولكنالكثافةأوكالوزنالفيزيائية

التغييراتالتغييراتهذهالعلماءويسمي.المادةتركيب

يتغيرفإنهبخارإلىالماءيتحولعندمافمثلاالفيزياية؟

الفيزيائي.التغيرانظر:.كيميائياولي!فيزيائيا

طريقعنللعلماءيمكنوالعناصر.المركبات

نوعينإلىمامادةيفصلواأنكيميائيةعملياتاستخدامهم

وإذا.جديدةخواصلهاالمادةمنبسيطةأنواعمنأكثرأو

وأالمركبةالمادةالمادةيسمونفإنهمذلكمثلحدث

أبمسطأنواعإلىتتفككلاالتيوالمواد.الكيميائىا!لركب

عنصرية،موادتسمىالكيميائيالتغييرطريقعنالمادةمن

الكيميائى.العنصرانظر:.كيميائيةعناصرأو

المادةبنية

كميةأصغروالذرة،ذراتمنمكونةالعاديةالموادكل

لتكوينكيميائيتفاعلفىالدخوليمكنهاالعنصرمن

تسمىجسيماتعلىالذراتوتحتوي.مركب

وتتكون.والإلكتروناتوالنيوتروناتالبروتونات

صغيرةجسيماتمنبدورهاوالنيوتروناتالبروتونات

تسمىأخرىجسيماتتربطهاالكواركاتعليهايطلق

.القلونات

يتحدوعندما.متشابهةالأوليةالموأدذراتكل

فإنمركبلتكوينمختلفةموادمنأكثرأوعنصران

وتكون.الأخرىالمادةذراتمعتتحدالموادإحدىذرات

الماءوتحكون.لجزيئاتاتسمىكبيرةجسيماتالذرات

منذرتينمنجزيءكلويتكون،جزيئاتمن

والجزجاتوالذرات.واحدةأكسجينوذرةالهيدروجين

منقطرةجزيئاتعددحسابتمفإذاالصغر.فيمتناهية

فإن،الثانيةفىجزيءملايين01تساويعدبسرعةالماء

عدمنيتمكنلكيسنةملايين5إلىيحتاجإلإنسان

كاملة.الجزيئات

عضوية.غيرأوعفمويةمركباتإماوالمركبات

،الكربونعنصرعلىكلهاالعضويةالمركباتوتحتوي

الحيةالكائناتفييوجدمعظمهالأنعضويةوتسمى

المركباتأما.الكربونذرةعلىوتحتوي(،ونبات)حيوان

وهذا.عضويةغيرمركباتبوصفهافتصنفالأخرى

منالعضويةالمركباتوتتكونء.الضيبعضمرنالتصنيف

.الذراتآلافعلىتحتويقدكبيرةجزئحات

وتأتىكهربائيةبقوةببعضبعضهاالجزيئاتوترتبط

تتبادل.الذراتفيالموجودةالإلكتروناتمنالقوةهذه

يسميهفيماالذراتالجزيئاتفىالموجودةالإلكترونات

تتشاركأنللذراتيمكنكما،الأيونيةالروابطالعلماء

التساهمية.الروابطالعلماءيسميهفيمابالإلكترونات

المادةحفظ

الأصل-الألماني-الأمريكيالعالميكتشفأنقبل

نأالعلماح!بينالسائدكانالنسبيةالنظريةأينشتاينألبرت

وكانت.النسبيةانظر:.تستحدثولاتفنىلاالمادة

.المادةبقاءقانونأوالمادةحفظتسمىالسائدةالفكرة

التغيرأنأي،متبادلتانوالطاقةالكتلةأنأينشتاينأثبق

جزءفقدانيصاحبهضوءاأوحرارةيعطيالذيالكيميائي

التيالعاديةالكيميائيةوالتفاعلات.المتغيرةالمادةكتلةمن

كميةفقدانيصاحبهاوالمعاملالمصائوالمنازلفيتحدث

تقديرها.الصعبمنالكتلةمنجداقليلة

إلىالمتغيرةالكتلةكميةفيقياسهيمكنالذيوالتغيير

فيتحدثالتىالنوويةالتفاعلاتفيفقطيحدثطاقة

أينشتاينلنويةونتيجة.الذريةالقنابلأوالذريةالمفاعلات

يلي:كماالكتلةأوالطاقةحفظقانونالعلماءعرف

منهماكلولكنتفنىولاتستحدثلاالطاقة-الكتلة

(.متبادلتان)خاصيتانأخرىإلىحالةمنيتغيرأنيمكن
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أ!محورصا)احامدد(أصلحةاا،الحا-حاألاتتالات!يتوحدا!لادة

ساكهواء.اعارحةا5سالماءأحسائلةاو

المادةحالات

الحالة،طبيعيةحالاتثلاثشيعادةالمادةتوجد

مثلافالثلج.العازيةوالحالةأحسائلةاوالحالة)الجامدة(أ!ملبةا

حرارةدرجةعندينصهرفإنهتسخينهوعند،صلبماء

إلىالماءحرارةدرجةر!وعند.السائ!!الماءم!صلامعينة

غاز.إلىأيبخارإلىيتحولويغليالماءفإن،معينةنقطة

العمليةعكسإلىيؤديالحرارةدرحةفيوالانحفاض

ألمادةالحالةحدثتاقيأخغييراتامناالروعلى.السابقة

تحغبهـ.أصمأحلماءأص!جميائياصيباكترهشإنأداء،افيالطبيعية

ختتشمأرالبلازماتسمىللمادةرالعةحالةوهناك

خاصة.ظروف

شكلالصلبةالموادد!ظ)الجامدة(.الصلبةالمواد

شكله.لتغييرالجسممقاومةمدىوهي،وقساوةوصلادة

الأحساموبعض.بسهولةشكلهشغيرلامثلا،فالصخر

عندماوتتماثرق!يفة،موادأعبريتحالمبواالصعلبة

الشدتقاومكبيرةتماسكقوةالصلبةالموادولبعض.تطرت

وجهعلىوللفلزات-أ!لبةاللموادأنكما.والجذب

قال!4وهي،ومطاوعةتصئطريةأيلأنقابلية-الخصوص

خاصيةأيضاولها.طرقتماإذارقيقةصفائعإلىالتحوي!!

طريوتع!رقيقةحصفاإلىالتحويلقابليةوهي،الإطالة

تصنعالتيالجسيماتعلىالخواصهذهوتعتمد.السحب

جميعفيشالذراتعليها.تعملالتيأغوةوا،المادةمنها

انظر:.البلوراتيسمىمنتظمابنمطمصطفةأ!سلبةاالمواد

الجامد.

اأ!ولكنبها،خاصشكلللسوائلشيس.السوائل

شكلالسوائلتأخذلذلكونتيجة،الانسيابخاصية

فيقويتانمادتانوالفولادوالحديديحتويها.الذيالإناء

منكثيرفييصهرونهماأعشاعاوأحس،أسصلبةاأضهماحا

السائل.ان!:.قوالبفيويصبونهماالأحيانا

تركيبهاعنالن!بغض-أحازاتاأ!ص!.الغازات

الموادبكلومقارنة.متشابهةفيزيائيةحواص-ابشيئي

نأكما.منخفضمةكثافةأطغازاتفإن،أصسائلةاوأصلبةا

ويمكن،جمئالاتحاهاتفييامتمسارضغطاأطغازات

وعند.معينةضغوطتحتالغازاتجميعحفظأيضا

ضغوطإلىوتؤديكثيراتتمددفإنهاالغازاتتسخ!ت

الغاز.انظر:.ثابتحجمأووعاءفيحبسهاعندثبيرة

المادةحالاتمنالرابعةالحالةت!ضنهي".البلازما

فيالبلازماتتكون.أجوميةاالحياةفيتشاهدلاول!صها

التجارببعضوفي،الخارجيالفضاءفىاضجوماداح!!

)تشحنالغازذراتتتأينعندماأ!هلازمااتنت!و.اهعملية

هذاالغارذراتبينأسكهربائيةاالقوىتعم!!وثخرسائيا(،

البلازما.انظر:.جديدةشيريائيةحواح!أكازا

المظلمةالمادة

عنصرينمنكبيرحدإلىالمرئىال!صنيتكود

من%42وهيدروجين75%منيتكونإذ،خفيفين

الرغموعلى.تبقىماالثقيلةالعناصرتكونلينماأعيليوم،ا

الكونموادمعظمأنعلىمقنعادليلاهناكفإنذلكمن

ا!لظلمة.المادةالمرئيةغيرالمادةهذهوتسمى،بمرئيليس

المظلمةالمادةأنفيالشكيراودهمكثيرينعلماءأدكما

وأ،تبروتوناأو،أعتروناتإحتىأو،تذرا!تت!صن

نأيمكنذلكعنوعوضا.صاتحوارأو،ناتترهنيو

تكتشفلماالجسيماتمنمعيننوم!م!ضلاتهات!صن

العلميةالحقائقأهممنواحدةالمظلمةالمادةوتعدبعد.

الأسئلة.تثيرالتي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لورادألطوار،لافواريهالدرةاالأع!اءالشصاث

اللزوحةئللساالبلارماا

المضادةالمادةاحطاقةاالتحاسك

المطلحةالمادةاعازاالتمدد

الماديةالطرققاطيةالحادسية

المرولةتياررااالقصورمدا!

ل!خامةاءلحريا

منمعينةأنواعاتمتصمادةالفسفوريةالمادة

مرئي.ضوءهيئةعلىالطاقةهذهمنجزءاوتصدر،الطاقة

أشعةأو!سينيةأشعةمنالطاقةعلىالحصوليم!ش

ألفاجسيماتأوأجنفسجية،افوقالإشعاعاتأوالكاثود،

إمدادتوقفبعدفوراالإشععاعتوقفوإذا.المشعةالموادمن

لبعضالضوءا!شمروإذامفلورة.المادةبأنيقال،الطاقة
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التلفازلصورةالإلكتروليةال!حماماتفىتستخدمفسفوريةمواد

الإأممترود.تياراتتضربهاعندمامحتلفةبألوانتسطعالملود،

فيالفسفورويستخدممفسفرة.تكونالمادةفإن،الوقت

والأجوة،الإلكترونيةالتلفازوصمامات،الفلورةمصابيح

.ال!خرى

التفسفر.،الفلوريالمصباحبمالفلورة:أيضاان!

وشحذوتنعي!ادطحنتستعملمادةالكاشطةالمادة

الكاشعطاتوتشمل.والأدواتالموأدمختلفوتلميع

والخفافوالسنباذجوالغارنيتوالماسالشبعموما

الكاشطةالموأدهذهوتستعمل.السليكونوكربيدوالرمل

الالاتغياروقطعالزجاجوتلميعسحقفيبكثرة

.كثيرةاخرىومنتجاتوالمعداتالبلاستيكيةوالأدوات

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

المروالخفا!الألوميا

لمس!انيترلعاازولىلموراا

اليالوتالكار!رندءوالصقلالحلخ

الماسالسنمادجحجر

التيالكثيرةالموادمنواحدةالكيميائدلآالمادة

الموادمنوالكثير.العالمفيالخامالموادمنهاتتكون

تشملوهيعناصر.تسمىطبيعيةموادالكيميائية

تتحدأنويمكن.والكبريت،والنيتروجينالهيدروجين

الكيميائية.الموادمنأكبرعددلتكوينمختلفةعناصر

الكيميائيةالموادلهذهمثالانالكبريتيكوحمضوالنشادر

صناعيا.المركبة

الكيميائي.العنصرالكيمياء؟أيضا:أنظر

بعض،معبعضهاالأسطحتربطمادةاكصقةالمادة

الإسمنتمثلموادتشملالتىاللاصقةالموادوتستعمل

الصناعةفيواسعنطاقعلىوالمعجونوالغرأءوالإبوكسي

فيمهمادوراتؤديأنهاكما.المنزليةالأغراضوفي

وكذلك،الكتبوتجليدوالسياراتالطائراتصناعة

الناسمنكثيرويسئتخدم.والطرقالمبانيوإنشاءالأثاث

المنزلية.الإصلاحاتفيوالغراءالإبوكسي

الطبيعيةالموادمنقديمااللاصقةالموادالناسصنع

معظمفإن،اليومأما.الحيواناتوجلودالأشجاركعصارة

المصنعةالموادمنرئيسيةبصورةتتكوناللاصقةالمواد

وتتميز.والسليكون(إثيلين)بولىالإثيلينمتعددكالنيلون

،أطولمدةتعيشبأنهاالاصطناعيةاللاصقةالموادهذه

الطبيعيةالموادتوفرهأنيمكنالذيمنأقوىرباطاوتكون

اللاصقة.

طريقةحيثمنأيضمااللاصقةالموادتختلف

سبيلفعلىرباطا.بهتشكلالذيوالأسلوبالاممتعمال

اللاصقةالموادومعظمالطائراتمجسمغراءيحتوي،المثال

علىانتشارهاعمليةتسهلمذيباتأوماءعلىالأخرى

فيالمذيبأوالماءيأخذعندماالرباطويتكون.السطح

متعددأما.الصلابةاللاصقةالمادةتكتعسبوبالتاليالتبخر،

اللاصقةالموادأوالحراريالبلاستيكمنوغيرهالإثيلإن

قبلسائلإلىوتحولتسخنفإنها،بالحرارةالمصهورة

المادةتبردعندماالرباطيتكونوبذلكالعمتعمالها،

تتطلبفإنهاالتصلد،حراريةاللواصقالموادأما.وتتصلب

الموادأقوىمنوهي.الرباطلتشمكيلوضغطاحرارة

الشديد.للفعغطالمعرضةالأسطحلربطوتستعملاللاصقة

لربطالتصلدحراريةالموادالطائراتصناعةتستخدمفمثلا

هياكلها.معالنفاثةالطائراتأذيال

.اللزاق،الصمغالغراء؟بمالالتصاق:أيضاأن!

أولية،جسيماتمنمؤلفةمادةاوودةدةاول

تدعىالنقيضةالجسيماتهذه.العاديةللجسيماتنقيض

الجسيمنظيرهالمضادالجسيميشابهاللفادة.الجسيمات

معكوسة.فهي،شحنتهعداخواصهكلفيتماماالعادي

سالبة،كهربائيةشحنةذوعاديجسيممثلأفالإلكترون

نأغيرتماما،يشبهه،البوزيرونالمضاد،وجسيمه

تتحدكذلك.موجبةكهربائيةشحنةيحملالبوزيترون

العادية.الجسيماتتفعلمثلماتماماالمضادةالجسيمات

وبذلكمضاد،بروتونمعمضادنيوترونيتحدقدفمثلا،

مضاد(.ديوتريومذرة)نواةالمضادالديوترونيكونان

وصفمنأولديرأكلولالبريطانيالفيزيائيكان

يأينتجهاأويكتشفهاأنقبل،ام039عامالمضادةالمادة
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مستخدم!!الفيزيائيونأنتجالحينذلكومنذ.باحث

الجسيماتمنالعديد،الطاقةأجمةعاجسيماتمعجلات

،المضادةوالنيوترونات،أجوزيتروناتافيهابما،المضادة

.المضادةوالبروتونات

فإنالمضاد،بجسيمهعاديآميصصاإوعندما

جسيماتأوطاقةوتنتجبعضا،بعضهمايدمرانالجسيمين

منأحدلمجداويرىالفناء.الاصطدامهذاويسمى،أخرى

ا!،ختفاءتفسىقداماتالاصصاإهذهمتلأنالعلماء

شيأصبيعيةلصورةالموجودةالمضادةللموادالظاهري

الانفجاريدعىلانفجارلدأأصكوناأنويرود.الكون

المادةمنفرأرب!صمياتموجودةكانتالمادةوأن،العظيم

أعذهووفقا.علمالكونيمات،انظر:الانفجار.لعدالمضادة

صغيرةبقاياهياليومالكونفيالموجودةالمادةفإنالم!ية،

.المضادةالمادةمعالمادةمعظمفنتأنبعد

المف!ادة.الجاذبيةأيضا:انظر

!ضلىمعظمات!صنمرئيةعيرمادةا!6الماد

أ!أش!ط!جاقىأجمستالمفلمةاالمادةروعناقيدها.المجرات

ولاتمتصه.تع!صسهوالأءالضولاتطلهتالأنها،الأخرىالواد

ا،أطتداراالحاذبيةنظريةتكنلماإذاأنهالعلماءويعتقد

تؤلفأمموناحجممنالمظلمةألمادةانسبةفإد،خاطئة

الأقل.اعلىالمرئيةالمادةأمثالعشرة

منهاتتكودالتيالتركيبةبالتأكيدالعلماءيعرفولا

علىعاديةمادةإنهاتقولنظريةوهناك.المظلمةالمادة

وهي.الكواكبحجمفيمتفرقةغازيةكراتشكل

نأإلا!!النجوم،لامعةغيريجعلهاحدإلىجداصغيرة

تلكتكونأنلايمكنأنهفييجادلونالفلكيينمنعددا

نأدونتكونتقدالغازيةالكراتمنالكجيرةالمجموعة

نأفتفترض،أضانيةاالنظريةأما.مرئيةنجومايصئبعضها

منالصغيرةال!ضلمنمحموعةمنتتكونالمظلمةالمادة

علىلاتحتويالذرةمنأصعرجسيماتوهي.أضيوترينواتا

المظلمةالمادةفإن،أخةتانظريةوحسب.كهربائيةشحسةأي

تلكالباردةالمظلمةالمادةهذهولشمل"باردة"!،ت!صنقد

الضعيفةالمصمتةالجسيماتالمسماةالافتراضيةالجسيمات

وأ"البروتونمنأكبركثيراكتلتهاتحونالتيالتفاعل

منكتلتهافيكثيراأصغرستكونالتي،الأكسيونات

.الذرةان!:.الإلكترون

العلماءافترضأ!شرين،االقرنمنالثلاثينياتوحلال

،يرىأنيمكنكاأكبركخلاتضما،المجراتمنعناقيدأن

خلالإلاالكافيالاهتمامتلة!أصمالنظريةهذهأنإلا

علماءبدأعندماوذأ!ك،العشرينالقرنمنالسبعينيات

هذهوأثناء.أصلولبيةاالمجراتدورانسرعةيقيسونالفلك

تحديدالأمربادئفيالفلكعلماءا!متطاعالقيا!عات

ثم.بالمجراتالغازيةوالغيومللسجومالمداريةالسرعة

الموجودةالمادةكميةلقياسهذهالسرعةقياساتاستعملوا

عناقيدعلىالقياساتهذهبإجراءالعلماءقاموقد.بالمجرة

دائماهيقياسهايتمالتيالكتلةأنوا!شنتجوا،المجراتمن

المجراتسرعةمناستخلصواكما.المرئيةالكتلةمنأكبر

مظلمة.العناقيدفيالمادةمعظماأنالعناقيدفي

.الذرةأيصا:الض!!

أيضاتسمىالمادروناشجرة.شجرة،المادروظ

شكلتشبهبيضاءأزهارلهاصغيرةشجرةوهي.مادرون

الصغيرةولثمارها.الخضرةودائمةمتينةأوراقولهاالجرة

علىالمادروناتنمو.صلبةولذوردقيقيأبالخشنةالمدورة

منوتعد.المتحدةبالولاياتالهادئالمحيطساحلامتداد

منطقةفيتنموالتىالقلبلشجرةوترتبط.اشينةأشجار

المتوسط.الأبيضاأجحرا

وأصوتانفيهايغنيغرليةريفيةموسيقىالمادريغال

المادريغالاتمعظموتعد.أدليةأغطعةمنفصلةألحاناأحضر

المادريغالولصنف.موسيقيةالةتصاحبهالاتأمليةأعميات

كلموسيقيينبضعةفيهايؤديالتيالصوتيةمإلموسيقى

منفصل.لصوتجزء

فىالمادريغالكتابةفيالإيطاليونالموسيقيونبدأ

قمتهاالمقطوعةووصلتالميلاديعشرالرالغالقردأواخر

فىعشرالسابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرنخلال

ولوكا،مونتديوفيليبرورديسيبريانوأعمال

وبخلاف.منتفيرديوكلوديووكارلوجيزوالدو،مارينزيو،

إنجلترا.فيرئيسيةبصورةالمادريغالتطورتإيطاليا،

الخفيفةوالأغنية،الأغنيةمنهاأسماءعدةوللمادريغال

المادريغالمو!حيقىمؤلفيأشهرومن.والأيري،المرحة

القرنوبدايةعشرالسادسالقرنأواخرفيالإنجليزية

وتوماس،مورلىوتوماسأبايرد،وليمالميلاديعشرالسالغ

أورياناانتصاراتوتعد.ويلبايوجون،ويلكسي

موسيقياملحنا21كتابتهافياشتركاكتيأم(،06)1

مجموعةأشهر،الأولىإليزابيثإنجلترالملكةمدحا

لاعلمانيةأغنياتالمادريغالاتومعظم.إنجليزيةمادريغال

بالدين.لهاعلاقة

والطفلالعذراءمريمتصوردوحةوالطفلمادوئا

الفنانونأنشأوتصوروا.رساموهاتخيلكماعيسى

عصرخلالالمادوناعنالفنيةأعمالهماأشعهروالنحاتون

أنجلومايكلعملويعد.النهفةعصرانظر:.النهضة

الفنيةأعمالهأبرزمنواحداطدوناميدتشىالمسمى



74يةلمادا

)التراكوتا(المحروقةالطينيةالتماثيلاشتهرتكمالمادونا.

روبيا.دد!لوكاالنحاتأنجزهاالتيلمادونا،

لمادوناصورةأوللوكالقديسرسممادونا.رسامو

رمزاوالطفلالعذراءمريمأصبحتولكن،للأسطورةطبقا

عامعقدالذي،إيفيسوسمجلعرعقبالنصرانيةللعقيدة

ذلكعقبتتزايدوبدأت.الحاليتركياموقعفيم431

فيوجدتالتيتلكمادوناصورأقدمومنمادونا.صور

القديمة.النصرانيةالعصورإلىتعودالأرضتحتمقابر

لفنانينيحتذىنموذجاالبيزنطيالعصرصوروأصبحت

فيالفنانونوأدخل،الميلاديعشرالثالثالقرنحتىآخرين

حاول.الخلفيةالمناظربعضيصورأسلوئاالنهضةعصرأيام

الطبيعيةالحياةتصويرالفنانينهؤلاءأولتشيمابوجيوفاني

الحركة.عديمةالبيزنطيةالأشكالتقليدمنبدلآرسوماتهفي

مفضلاموضوعاوصارتأ!فلوامادونالوحةتطورت

أنئرفائيلوقد.النهضةعصرمنالأخيرةالفترةفيللفنانين

سيستينلوحتهواكتملتلمادونا.المهمةالفنيةالأعمالبعض

درسدينعرضصالةفىالآنوتوجدأم،551عاممادونا

عيسىتحملوهيالعذراء،مريماللوحةهذهوتوضحبألمانيا.

الثانيسكستسللباباصورةالآخرالجانبوفييديها.على

وفيالاخرالجانبعلىباربراالقديسويجثومصليا،يجتو

وقد.الأمامإلىمائلوضعفيطفلانيظوالصورةأسفل

الجانبيزيننقشاليكونهذاالفنيعملهرفائيلرسم

بايطاليا.بياسينزافيسيستولمسانكنيسةمنالخلفي

ظهرتالتياللوحاتهذهفإنالإسلاميأضصوراوفي

منضربهياللهنبيعيسىوطفلهاالعذراءمريمعن

بيتهمأهلاوالأنبياءيصورأنيجوزلاحيثالفنىالجموح

تبرزفنيةأعماللهمتجسدأوتماثيللهمتنحتولا

مأنحتاالفنيالعملهذاكانسواءسلوكهمأوأشكالهم

.الأفلامفىتمثيلاأوتصويرا،أمرسما

مصطدحمفابلفييستخدمفدسفيمصمطدحالماديئ

فلسفيةونزعاتاتحاهاتبهوتوصف.المثاليةهواخر

هوالموجوداتفيالأصلبأنالقولفيتشتركعديدة

المذاهببيانويمكنالشعور،أوالعقلأوالروحلا،المادة

التالي:النحوعلىالعصوربحمسبالمادية

فلاسفةيقرر.والرومانياليونانيالعصرفيالمادية

نأولوكريشيسوأبيقورديموقريطسأمثالالعصرهذا

والذرات،الذراتهيتتجزألاأجزاءإلىينحلالموجود

يخضعموجودكلأنيرونكذلكالخلاء.فيتنتقل

ويهدف.الوضعهذافييندرجوالإنسان،ضروريةلقوانين

وضدالغيبياتضدالصراعإلى)الذري(المذهبهذا

.الموتمنالخوف

تتخذعشر.والثامنعشرالسابعالقرنينفىالمادية

المادةبينالتعارضعلىوتقومواضحا.ملحدااتجاهاالمادية

الحواسإلىالمعرفةتردالمعرفةنظريةوفيالمفكر.والجوهر

عشرالثامنالقرنفىفرنسافيأصحابهاأبرزومنوحدها.

مؤلفكلأنهعلىالكونتتصوروهي.وهولباك،لامتري

لقوانينوفقاالطبيعةأحداثتجريفيه،ماديةأجساممن

أحوالأتعدوالحركةوالمكانوالزمان.ضروريةموضوعية

التركيبعلىتتوقف)الفكر(الوعىظواهروكل.للمادة

.للإنسانالجسماني

المادية:مننوعاننماعشر.التاسعالقرنفىالمادية

فيوبوشزومولشت،فوجتيمثلهاالعلميةالمادية

.و.جعندأوجهابلغتوقدفرنسا،فىوكابانيسألمانيا،

.الواحديمذهبهفيهيجل.ف

ماركسكارلقواعدهاوضعالتاريخيةالمادية

الطبيعة،علومعلىالماديةهذهتعتمدولاإنجلز.وفريدريك

علىيقوموموقفها.وعلومهالمجتمعتحويلإلىتسعىبل

الشعورأشكالإرجاعأو،المدنىألمجتمعإلىالدولةإرجاع

فيالماديونارجعكما،الاجتماعيةالأساسيةالبنيةإلى

تقومالتاريخيةوالمادية.المادةإلىالفكرعشرالثامنالقرن

واستنادا.السببيةروابطقلبعلى،الأولىالمرحلةفى،إذن

أحداثيفسرتاريخياعلماأصحابهاأنشأالقلبهذاإلى

ترجعوهيوحدها،الماديةالعواملأساسعلىالتاريخ

تطبقالتاريخيةالماديةإن.اقتصاديةعواملإلىأسالمما

التاريخيةالماديةوتزعم.التارلوالمجتمععلىالماديةمبادئ

لاوتطورهالمجتمعفىنظريةبوضعالكفيلةوحدهاأنها

تقومبل،الذاتيةوالتقويماتالنظريةالتأملاتعلىتقوم

الإنسانية.للحياةوالطبيعيةالملموسةالفعليةالأحوالعلى

الماديينوالتوالدالإنتاجعمليةأهميةعلىوترتكز

وتطورهما.

الأهميةإلىتحيلأنهاأيضاالتاريخيةالماديةوتزعم

الثوريوالنشاطالنقديالعمليللنشاطالاجتماعية

التاريختشكيلإلىاجتماعىعملكلوتوجه،الإنسانى

وتحويلالعماللطبقةالطبقيالصراعاتحاهفيوالمجتمع

شيوعي.اتحاهفىالمجتيم

بلالأفراد،مجموعليسالتاريخيةالماديةعندوالمجتمع

طريقةعلىالقائمةالاجتماعيةالعلاقاتمجموعهو

الطبقاتووجودوتاريخيا.عينياتحررتكماالإنتاج

بل،ورغباتهمالناسأمانيعلىيتوقفلابينهاوالصراع

تتوقفبدورهاوهي،الارتباطكلالإنتاجباحوالمرتبط

الإنتا!.قوىعلى

ماركس،،ديموقريطس،الذريالمذهبأيضا:انظر

.كارل



الجدليةالمادلة48

الديالكتيةبالماديةأيضادهاويشارالجدليةالمادية

كارأطأوحدهاالتيالماديةالنويةفيالفلسفيالشوتمثل

"المادةحرحسةقوانينلم!علمأممهاعلىعرشهاوقد،ماركس

ماوأن،ومستمرةدائبةحركةفيأص!ضناهذاأدإلىمشيرا

ل!تجدأجةوحدةوحودهوالحونهذاصيرورديح!صم

أعرةاباطنفيالجاذبيةقوةوجوددفبدر؟متناقضاته

دونا!فتحودالص!إقوةأما،ال!صنفيتتناثرفإنهاالأرضية

صىلىا!لأوالحدأجةر!صتهساومن.الأرضيةاالكرةانصهار

أما.المتصاداتأ!نضاوحدةعلىشسماركارأ!ف!ص

فيصمياخرااأ!فعااأترإلىأشارتفقدالثانيةالجدأجة

تطوروفيأضارل!اوفيالأشياءافيأمميفيةاالتحولات

بأنالصددهذافيماركسقالوقد.الإنسانيالنوع

فيهاتحدثوإنماألدا،عليههيكماتكونلاالأضعياءا

إلىفالمصاأنهايةفيتؤدي"لمكمية"!ترادرجيةتغيرات

الحلاكحداأد5زالحديدأ!ديماب!تالموازلةفيخللحدوث

أخحوا!اهوآحالانعطافذاتهعنيعبرصالمصاأنهايةفي

أخانيةاحدأجتهصمص!مارأصورأضحليلىاححذاعلىوبخاء.النوعي

!!صي!فإلىأضحوااححذاأنعلىكيو"لمإلىالكملم!تحول

هووماصستصهـ،سوثرأضصوأامسيرةأنذا!ثابشا،يبقى

متقدمةتاريخيةمرحلةفيينتهيكمإلىسيتحولكيرو

أصةأصااالجدليةأساسرهووهذا.جديدةكيفيةبمرحلةأخرى

ماركس،انظر:."لمأضفيا"لمنفيهيالتيماركعرفكرفي

المادية.بمكارل

الجددية.المادية:انف!إ.الديالكتيةالمادية

تتبعالأص!طاثانيةبرجزرماديراجزردجرر.مادورا،

المحيطفياكبر!صانيالأصلاذاتالجزروتقع.للبرتغال

إفريقيا،منالغربيالشمافيالساحلمنبالقربالأطلسيا

الأطلسي.المحيطانظر:ماديرا،مومحزرولمعرفة

السكانعددويبلغ2،كم797مسافةالجزرتغطي

ماديراجزيرةفىأغلبهمويسكن،نسمة582).00نحو

بالسكانالماهولةالأخرىالجزيرةحجمهاشيتفوقالتي

لسواحلهاالمعروفةالجزيرةهذهوتقعبورتوسانتو.والمسماة

ماديرا.شرقيشمالكم04حوافيلعدعلىاشملية

ديسيرتاسجزرأما.نسمة0034شيهايعيتر"

.بالسكانالمأهولةغيرأ!همغيرةاالجزرمنفنهيسيلفاح!!و

ويصل.المجموعةفيحزيرةصبرأميماديراجزيرة

البحرسطحفوقأم)086إلىفيهاالجبليةأصسلسلةاارتفاع

الصخريةالحديفةباسمماديراوتعرفبيكورفو.عند

مستوياشكلاتأخذومزارعهامستوطناتهالأنللأطلسي

منكثيرةأنواعوهناك.الطابعغريبةوورودبأشجارمغطى

والخبازى،والبجنونيةوالبوجنفيليةالأركيدمثلمنأصباتاتا

أنواعمنو.اندراكالجاوا،ريةلوستاوا،بيةل!صوا،ميليةأح!صا:ا

البرازيلية،الأروكاريةالمنطقةهذهفيتنموالأشحاهـاكتيا

والكافور،الغربيةأ!سداجزرمرجاتو،اعحدياأ!ت!تا

فيالنباتىالغطاءأما.والنخيل،والغار،والخيزران،أجهابانيا

فقط.الشتاءأشهرفيتهطلالأمطارالأنغنيفهوالجزر

الحجريةالمائيةالقنواتطريقعنوتوزيعهاالمياهترشيدويتم

مو!مممنالمحفوظةالمياهوتنساب.ليفاداستسمىالتي

.والقرىالمزارعإلىليفاداسعبرالحبالمنالأمطارا

السكر،قصبالجزرهذهفيالرئيسيةوالمحاصيل

،والرمانوالمانجو،والموز،،والخضراوات،الشاميةوالذرة

بهاشتهرتالذيالنبيذمنهينتجالذيأ!نبوا،والبرتقال

فيوتليهاماديرا،فيرئيسيةصناعةالخموروتعدماديرا.

بماديرافونشالميناء

حدالا!مطرايشكل

وتبحر.العتيقةلقلعته

المحيطاتعالرات

إلىفودشالمروالسفن

الموائمنكتير

المدينةهده.الأورويكة

لمجموعةالرئيسىاطيناء

ألهاكحاالحرر،

عاصمتها.



94جيمس،نيسودما

وصناعة،الصفصافأشجارمنالأثاثصناعةايلأهمية

منازلهن.فيالنساءمعظمتمارسهالذيوالتطريز،السلال

البريطانيونويدير،الجزيرةاقتصادفيأيضاالصيدويسهم

ماديرا.تجارةأغلب

والميناءمدينةأكبروهيفونشالماديراجزروعاصعمة

فونشالسفنوترتبطأيضا.الرئيسيوالمصيفالرئيسى

ارتباطولفونشال.والبريطانيةالبرتغاليةوالموانئ،بلشبونة

.فونشالانظر:.إفريقياوبشمالبأوروباجوي

فيالمألوفةغيرالمواصلاتوسائلمنالعديدهناك

وطرقاتشوارععبرالجليدمركباتتجرفالثيرانماديرا،

السريعللهبوطالمزالجوتستخدمجليد.بهاليسمنحدرة

الأماكنلزوارويمكن.مثيرةرحلاتفيالجبالقمممن

.شخصانيحملهاأراجيحعلىيسافروأأنالبعيدة

الجزراسمالجزرهذهعلىالرومانأطلق.تاريخيةنبذة

عامماديراجزرإلىالبرتغاليونأبحروقد،البنفسجية

يعنيالذيالاسمذلكالجزيرةومنحوا.أم941

.بالغاباتغنيةالجزيرةلأنالأشجارأو"الخشب

أعطىالأشجاروحرقوأالأرضالبرتغاليوننظفعندما

أسمستوقد.خصوبةالأرضالحرقمنالناجمالرماد

نفسفىبورتوسانتووأسعستام،421عامفونشال

منالفترةفىوحكموهاالجزرعلىالأسباناستولى.الوقت

بدايةفىمرتينالإنجليزواحتلها.أم046إلىأم058

عشر.التاسعالقرن

وهو.الأمازونلنهرفرعأكبرماديرأنهرلهر.ماديرا،

كلمةوالماديرا.الجنوبيةأمريكافىمهمتحاريمائيممر

نسبةالنهروسميالأشجار.أوالخشبتعنيبرتغالية

الماديراويبدأ.مياههعلىتطفوالتيالأخشابلكميات

البرازيلبينالحدودعلىكبيرةأنهرعدةتلتقىحيث

لمسافةالشرقيالشمالاتجاهفيوينسابوبوليفيا.

بعدعلىالأمازوننهرفييصبأنقبلكم.0023

.!يبلغالبرازيلانظر:.مانوسمدينةشرقي،كما06

عك!م!أسسفناتبحرأنويمكن.كم3ماديرانهرعرض

منسلسلةإلىتصلحتىأكم،001لمسافةتياره

لمسافة.الانحداراتهذهمنعشرونوتمتد،الشلالات

السككخطوطوتمتد.م451يبلغبانحداركم037

وينقل.المنحدراتحولالنهرضفتىطولعلىالحديدية

النهرطريقعنالإقليمإلىالاخرىالمنتجاتوبعضالمطاط

الحديدية.السككوبقطارات

تيودورو،ريواسمماديرانهرفروعأحدعلىويطلق

النهرهذاطولويبلغدوفيدا.ريويسمىوكان

.أم419عامتيودوروريوأكتشفهوقد.كمأ!006

المكسيك:نظرا.ليسيوالدإئسسكودراديرو،ما

.(جدوللر

لرئي!ا0(م6381-1571)جيمس،يسوندما

أم(.781-081)9الأمريكيةالمتحدةللولاياتالرأبع

التوفيقنظمخططلأنه،الأمريكيالدستورأباويدعى

عامحربقامت.الأمريكيةالحكومةتنظمالتيوا!لوازنة

.عهدهفيوبريطانياالمتحدةالولاياتبينم2181

الأولىالتشريعيةالجمعيةفيأم776عامعمل

انظر:.جيفرسونبتوماسالتقىحيثلفرجينيا،

انتخب.عمرهصديقوأصبح.تومماس،جيفرسون

ليخدموعاد،القاريالكونجرسفيام977عامماديسون

.ام783عاموذلكفرجينيا،ج!عيةفيفتراتثلاث

الاجتماعفيفرجينياأم787عامماديسونمثل

للولاياتحكومةإنشاءأجلمنإليهدعيالذيالدسمتوري

القائلالرأيماديسوندعم.الجديدةالممستقلةالمتحدة

مسودةإعدادفىولمماعد،قويةمركزيةحكومةبتكوين

هاملتونألكسندرإلىانضمالدمشور.سبقتالتيالخطة

خطاباتمجموعةوهوالفيدرالست،كتابهفيجون

تعتبرالخطاباتهذهأنالدارسونويرى.للصحف

.المتحدةالولاياتفىالدستوريللنظامسلطويةتوضيحات

النوابلمجلسأم978عامماديسونانتخب

وأصبح،الحكوميةالمصالحتنظجمفيوساعد،الأمريكي

فيتدخلتعديلاتعشرأولمسودةإعدادعنمسؤولأ

عامماديسونتقاعد.الحقوقمسودةالأمريكيالدستور

ممياساتبشدةانتقدولكنه،العامةالحياةمنأم797

عامرئيساجيفرسونأصبحوعندما.الفيدرالست

وفضل.للخارجيةوزيراماديسونعين،أم108

ماديسونهزم.منصبهفيماديسونيخلفهأنجيفرسون

خصمهم8081عامانتخاباتفيالديمقراطيالجمهوري

رئيسا.وأصبحالفيدرالي

مشكلةوفرنسابريطانيابينالنابليونيةالحروبشكلت

توقفت.الخارجيةبالسياسةيختصفيمالماديسونرئيسية

.الحرببسببالبلدينكلامعالأمريكيةالبواخرتجارة

الانتفاضاتبتأجيجبريطانياالأمريكيينمنالعديدأتهم

السيطرةمنتمكنهمالحربأنالأمريكيونوشعر،الهندية

وفلوريدا.كنداعلى

نأعلمهمنبالرغمبريطانيابمحاربةماديسونأوصى

الحربإعلانالكونجرسأجاز.للحربمستعدغيربلده

الفيدرالستنقادهعارض.ام812عاميونيو18في

انتخابأعيد"!.ماديسون"!حربوسموهاالحرب

قليلة.أشهربعدماديسون



المئذنة05

معاهدةتفلحول!ا.أضعادلباأم281حربانتهت

ح!!فيأم،581عامووقعتالحربأدهتالتيغنت،

و!ةعلىحافظتوأممنها،الحربسببتالتيالمشاكل

.أم281عامحربانظر:.الأمري!صةالأراضي

طواالحربصعام!!بعدالمتحدةالولاياتشهدت

أ!رثاتحسربعدالغرباستقرارتسارعفقدكبيرا،داخليا

السهلمنجع!الذيالأر!ه!انظامطريقوعر،والقنوات

المنافسةمنالأمري!جمةالصناعاتوحميتبالحدود،المطالبة

الخارجية.

،أم817عامالثانيةفترتهنهايةبعدماديسونتقاعد

توفيوقدمولتبليرتسمىالتيفرجينيافيولايتهإلىوعاد

بها.

الإسلاميةالعمارةأص!د(؟)1الإسلام:ال!إ.المئدئة

(.)المئدنةالمسجد(؟)صورة

المعروصةالأرجنتينيةاالشاطئيةالمدنإحدىفيظدلرط

سحانهاعدديبلغ.المشهورةوشواطئهااللطفبمناخها

مليونيمنأكثرجذبعلىتعملى.نمسمة5323845

المحيصأويحدها،الشرقيةا،رجنتينتملاوهيسنويا،سائح

ال!طلسي.

شواطئعلىوالفنادتالشققذاتالعاليةالأبميةاتنتشر

الأزياءاومحلاتليليمل!بالمدينةويوجدبلاتا،دلمار

وتعدأ!رود،واالأشجارباالمليئةالعامةالميادينمنوالعديد

ا!اليةاالأسيةاحيت،الترقيةالأرحش!بامشهورمصيروبلاتادلمار

شواطئه.عرمغتمترةالحديثةوالمسادق

صناعاتوبهابلاتا،دلبماراشئيسيةالصناعةأصسياحةا

.بالأسماكالخاصةوالعملياتالصيدمث!أخرى

أصبحتحيث،أم874عامفيبلاتادلمارأنشئت

لأغنياءمصيفاالميلاديعشرأضاسعاالقرناخرأرشي

منالناسبدأالعشرينالقرنمنتصفخلالر.الأرجش!!ا

بها،إجازاتهمقضاءوالمنخفضةالمتوسطةالدخولدوي

ال!صثافةازدادتالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

الزيادةبلغتحيثكبير،لشكلأطمدينةالدائمةالسكانية

نسمة.0001001منكثرأ

منزعيمأم(.أ-397)743بولجانمارا،

حيثبالعنفمرحلتهاتسمت،الفرنسيةالثورةزعماء

.الثورةيعارضمنح!بإعدامأ!صاأ

ببودريماراأسدو

نيوشات!!لجواربسويسرا

قاموكاتبأ،رطبيبأأصىو

السبعينياتفيمارا

أغرنامنوالثمانينيات

بإعدادالميلاديعشرالثامن

والحرارةالكهرباح!ع!كتب

الطبيعةوعلومأضوءوا

ء،رادولبر،نالقانونعنوكذلك

رففست.السياسيةوالنظرية

ماراواعتقد،الرئيسيةماراأفكارللعلومأغرنسيةاالأكاديمية

بالتقديرأغوزامنلمنعهتعاونواصاديميةالأباأح!!اهسؤوأن

سنةبدأتالتيأغرنسيةاالثورةماراأيد.يستحاقهأرزيا

ظروفتحسينعلىستعحلأنهايق!تعلىوكالى،أم978

وجهاتنشرأجلومنالفقراء،وبخاصةالعاديالمواطن

هذهوكانت.الشعبصديقصحيفةماراأسسنظره

.الثورةعارضواالذينهؤلاءلشدةتنتقدالصحيفة

الملكبوضعأم297أغسطسفيباريسأهاليقام

مارانادىوقد،السجنفيوعائلتهعشرالسادسلويس

أسهموقدالملكتأييدفياستمرواالذينهؤلاءبإعدام

العامة،الحياةسادتالتيالعنفحالةفيمباشرغيربشك!!

سبتمبر.شهرفيحدثتالتىباريسمذالحإلىأدىمما

المدينةسجونالثوارمجموعاتاقتحمتالشهرذأ!كوشي

الملكومؤيديالكهنةمنسجينألأ...نحووقتلت

الأرستقراطيين.

الوطنية،للجمعيةماراانتخبسبتمبرضعهرأواخرفي

انضموقدلفرنسا،جديداد!شورايكتبكانجهازوهي

وصعان،الملكبإعدامطالبواحيثاليعاقبةتسمىلمجموعة

المعتدلينالجمعيةلأعضاءالرئيسىأ!دفاأصئماراما



15كةمعر،نثورالماا

بالتآمرمارااتهمواحيث)الجيرونديون(،،سمعرفوايناك

بطردنادىتبرئتهتمتوعندما،للمحاكمةوقدموهضدهم

وتم،الجمعيةمنالمعتدلالجمهوريالحزبزعماء

وفي.ام397يونيوشمهرفىعليهمالقبضثماستبعادهم

أرستقراطيةوهي،كورديشارلوتطعنتيوليوشهر

فقتلته.مارا،المعتدلالجمهوريللحزبمؤيدة

الفرنسية.الثورةأيضا:انظر

سباقالعربيةللخيولالصحراءماراثون

عاممنذسنويايقامكم،42مسافتهتبيئالعربيةللخيول

قليلاتبعدصحراويةمنطقةوهي،لفانرأسفىأم599

ضمنالسباقهذاويكون.الدوحةالقويةالعاصمةعن

الذيللفرومميةالعالميالرياضىللمهرجانالحافلالبرنامج

شعتىفىالعربيةالخيوللعشاقمشةكلالدوحةتقيمه

المسافاتبسباقاتالمهرجانهذاويبدأ.العالمأنحاء

علىوتقامم0042إلى0041بينتتراوحالتيالقصيرة

أشقمنالصحراءماراثونسباقويعد.أشواطمشة

مسافته،لطولوالفرسالفارسمنكلعلىالخيلسباقات

الجواد.تحملوقوةالفارسبراعةعلىالسباقويعتمد

عربياجواداتسعينمنأكثرالسباقاتهذهفيويشارك

أربعمنلأكثرممثلينوالأجنبيالمحليالإنتاجمنأصيلا

الذينالفرسانأبرزومن.وأوروبيةعربيةدولةعشرة

لاخليفةبنعبداللهالشيخالسباقاتهذهفييشاركون

.مكتومالمحمدبنوالشئرأشدقطر،وزراءرئيسثاني

بينحادةمنافسةللخيولأقيمماراثونسمباقآخروشهد

جبيلديحسمهاوكيراجبيلديالشهيرينالجوادين

ثانيآلخليفةبنعبداللهبنسحيمالشيخيملكهالذي

منالأولىالجائزةوتتكون.الأولبالمركزفازحيثلصالحه

الجائزةإلىإضافةدولارألف001وقيمتهالأميرسيف

يتضمنكما،قطريريالمليونقيمتهاتبلغالتىالمالية

لقفزمسابقةللفروسيةالسنويالعالمىالرياضيالمهرجان

العربية.الخيوللجمالومسابقةالسدود،

المعاركأهممنالماراثونمعركة.معركة،الماراتون

سنةوفيفهناك،الغربيةالحضارةتاريخفيحدثتالتى

الفارسي،الغزوجيشبقهريونانيجيم!قام.مق094

الفارسية،الإمبرأطوريةمنتصئجزءاأنمناليونانوأنقذ

أثينا.شرقيشمالكم04بعدعلىالماراثونوتقع

أثيناشعبطلب.مق705عامفى.المعركةأسباب

نأحاليا()إيرانفارسملكالأولداريوسالملكمن

باليونانقويةدولةكانتالتيأسبرطةضدمعهميتحالف

بتقديمأثيناممثلوقامالتحالفتشكيلأجلومن،الجنوبية

فيماأثيناحكومةوقامت.لداريوسالشعببطاعةالوعود

نفسهاعتبارفياستمرداريوسولكن،الاتفاقبرفضبعد

لأثينا.الحقيقيالحاكم

كانواالذيناليونانيونتمرد،.مق994سنةأوائلوفي

ضد(الان)تركياالصغرىآمميافيالفارسيالحكمتحت

لمساعدةسفينةوعشرينالجنودأثيناشعبوأرسل،داريوس

سارديسبمهاجمةاليونانيةالقواتقامتثم،المتمردين

داريوسيتحذهاكانالتيالمدينةكانتحيثوإحراقها

منينتقمأنداريوسفأقسم،الصغرىبآسسيالهعاصمة

ويحرقها.أثينايقهربأنأثيناشعب

أخيهابنداريوسأرسل.مق094لمشةفي.المعركة

رأسعلىلواءاتهمنواحدوهوداتسوكذلكأرتافرمعر،

وقامأثينا،لقهرسفينة002منمكونوأسطولجيش

يونانيةبجزيرةتوجدمدينةوهيإرتريابتدميرأولأالفرس

الأثينيالضابطفقام،الماراثونإلىأبحرواثميوبواتسمي

لمنطقةالداخليةالحافةعلىالأثينيةبوضئالقواتملتيادس

انتظرالبحر.علىتطلالتيالحافةالفرسواحتل،الماراثون

إشارةوصولالفرسوترقب،عديدةأياماالوفينجيشا

أثيناقوةأضعفقدمعهمالمتحالفأثيناشعببأنتفيد

الجيشانت!نفسهالوقتوفى،بالمدينةأهليةحربببدء

006نحوولكنأسبرطةمنمتوقعةمساعدةالأثيني

أثينا-منبالقربمدينةوهي-بلاتايامنفقطجندي

.بالماراثونأثينالشعبانضموا

نأفيأملا-الفرلسزعماءقام،أيامبضعةمروروبعد

منجزءبتحميل-بأثيناأهليةحربحدثتقدتكون

ومهاجمةلأثيناللإبحارواستعدوا،السفنعلىقواتهم

للانتصارفرصةهذهأنأثيناجيشرأىأنوبعد.المدينة

أليونانوقام،الساحلعلىالباقينالفرسبمهاجمةقام

.بالماراثونبهمالتامةالهزيمةوإلحاقالفرسبمحاصرة

-بالماراثونوقعتالتيبالهزيمةمبالينغير-الفرسوأبحر

)ميناءفاليرونإلىوصلواأيامبضعةوبعدأثينا،صوب

بأثينا،أهليةحربنشوبعدملهماتضححيثأثينا(

قبلأثيناإلىوصلقدبالماراثونالأثينيالجيشوأن

إلىالفرسعادلذلكونتيجة.الفارسيةالسفنوصول

.فارس

منيبيتسفايدالعداء-للتقاليدوفقا-ملتيادسوأرسل

وجرى.الأثينيالانتصارعنأنباءيحملأثيناإلىالماراثون

وسلمأثينا،إلىكم04مسافةسرعةبأقصىيبيتسفايد

اليومتعنىالماراثونوكلمة.ميتاالأرضووبكللى،رسالته

أصبحتوهكذا.كي2.42لمسافةالمترجلالجريلممباق

عاممنذالاوليمبيةالمبارياتفىمهماحدئاالماراثون

.ام698



جوراما52

مساحتهاتبلغأطبرازي!!تابعةكبيرةجزيرةراصط

لالشمالوباراالأمازوننهريمصبيله!2ك!ا00004

نحوالجزيرةهذهعلىولعيش،الجنوبيةأمري!ظمنالشرقي

نسمة.0000027

مياهتغمرهالبحر،مستوىفوقيقعسه!!ماراجو

أشهر،ستةإلىيص!!الذيالأمطهاراموسمخلالالفيضان

تغطيالتيالعشبيةالأراضىتصتىالجفافموسموخلال

اصىأضحوااأخاباتازتخد،جيدةمراعيالجزيرةمعظما

اطتجوأ!تنالقص!إرعاةويزور،المائيةالمجاريوضفاف

الحفاف.موسمشيماراجوطا!صاأعنوالباحثون

.(-م0691)أرماندودييجومارادونا،

الثمانينياتفيمشهوراأصب!!،أرجنتينيقدمكرةلاعب

هذافيقدمكرةلاعبأشهرعدوقد،الشرينالقرنمن

العقد.

الجسمالممتلىالقويأصقامةاالقصيرأصلاعباومارادونا

وسرعةردها،يصعبنافذةوتسديداتكرويةعقليةله

ححجماته.إيقافالصحبمنتجعل

أيري!ر.محنحه!بوصواحيشيفقيرحيفيمارادونانشأ

موهبته،جويخوربوكافريهتفيالمدرلودرصدماوسرعان

.عشرةأصسادسةاسرفيالدوفيظهورهوكان

برشلونة،الأسبانمطاأضادياإكاتحولأم829عاموفي

وفي.نابوفيالإيطاليأضادياإلىانضماعام!تمروروبعد

تعاطيهبسببالناديمنمارادوناإيقافتمأم199عام

التنفيذ،إيقافمعبالحبسحورابحقهوصدر،الخدرات

.عديدةمبارياتمعهاولعبأسلأرجنت!تعادثم

أحالماكأسنهائياتفيالمبارياتمواصلةمنحرم

المنشطاتتعاطيهبسببأم499!منةبأمريكاأقيصتاكتي

لعبأنوبعدالمعروفةالطيةالفحوصرعليهأجريتأنبعد

.الدورةهذهمبارياتبعض

فنزويلا.:انظر.كالماراا

وظ!النلتصكمديرالرئيسيفنزويلاميناءووراول!

نسمة.339151.1سكانهاعددمدنها،كبريات

،السكانعددحيثمنكايبوماراعلىكاراكاسوتتفوق

ماراكايبوجعلإلىأم219عامأضفطااكتشافأدىوقد

.مزدهرةومدينةأ-ا،العافيالنفصأمدنأكبرمنواحدة

خليجتص!!التيللمضايقالغربيالشاطئعلىتقعوهي

ماراكايبو.ببحيرةفنزويلا

يرثما،.98طوأسهوحسرجيدميناءبالمدنيةوصوجد

جامعةبهاوتوجد،باليالسةماراكايبوويصل،البحيرةفوو

.أم952مشةماراكايبوتأسيستموقد.ليازو

الحديتةالعاليةوالايالأكتحجارت!ضثهاعري!حةشوارع!اماراكايبو

مددكبرياتتانيةماراكايموزتعد.ادهـكرية،لممصقةأتصاي!طاتضما!

السكالى.عددحيتمرعليهاتتموقشاراكاءأدإأ،يا!،ضة

بريطانياأجرتهانوويةتجاربأصستتموقعماراليئجا

مارالينجاوتقع.أم579وعامأم569عامفيأجاأ!شراو

الغربيبالجنوبأولدياشمرقيشمالحصم08لعدعلى

غربيشمالكم002.1بعدعلىوتقعأستراليا،لجسوب

هذهإجراءوأثناءووميرا.غربيكم008بعدوعلىأديليد

.هناكأقيمتالتيالقريةمنأصاساهاجرالنوويةالتجارب

غربىبشمالبلبارابمنطقةصغيرةينةم!برطرور

مقروهي،نسمة352لحمكانهاعددأخرلية،اأمشراليا

تبلغ.بأستراليامقاطعةوأكبر،أحشرقياللبارامقاطعةمجلس

بأنهابارماربلعرفتوقد2.كم؟377...مساحتها

درجةلأن،الحرارةدرجةفيارتفاعاأستراليامدنأكثر

مأ239أصبر31من!ما،061لمدةظلتلهاالحرارة

دونماإلىانخفاضدون،أم429أبريل7وحتى

38!م.

مارتل.شارلانظر:.شارل،مارتل

فرنسيةجزيرةالمارتنيكجزيرة.جرلرة،المارتئيك

الشكلذاتالجزيرةمساحةوتبلغ.أخربيةاالهندجزرفي

فور-هيالمارتنيكجزيرةوعاصمة.201.121البيضي

نعر.فرا-دو

حانية.البرالجبالمنكثيرالماردنيكحزيرةوفي

وقد،أملأ793إلىيرتفعالذيبيليهمونتجبلوأشهرها

سانتمدينةودمر،أم209عامفيفجأةالبركانهذاثار

إلاالموتمنينجوأسماشعخص،000.04نحووقتلبيير،



35اجبرأ،تيلورما

ولرى.الكاريبيالبحرمياهعلىيطلالمارتنيكفىميناءمنمشهد

أرزياالبحرعلىشاهقارتفاعمنيطلوهوالمارتنيكمدنمنكثير

أسفلها.فييمدو

المارتنيكجزيرةسكانعددويبلغ.فقطواحدشخص

الرقيقأحفادالسود،منأكثرهمنسمة932).00حوالي

والأوروبن.الكاريبالهنودأيضاومنهمالأفارقة

ومناظرها،المشمسالدافئالمارتنيكجزيرةمناخويجتذب

قصبالجزيرةمحاصيلوأهم.السياحمنكثيرا،الجميلة

والقطن.والتبغالأناناسأيضاوينموالسكر،

عامالمارتنيكجزيرةإلىكولمبوسكريستوفروصل

استعمارهمالفرنسيونوبدأ.الخامسةرحلتهفيام205

فرانس-دو-فوروجعلواام،635عامفيللجزيرة

نابليونزوجة،جوزفينالإمبراطورةولدتوقد.العاصمة

الفرنسيةالحكومةوجعلت.المارتنيكجزيرةفي،الأولى

يأالبحاربموراءماإدأراتمنإدارةالمارتنيكجزيرةمن

مأ589عاموفى.أم469عاموذلكإداريةمقاطعة

وراءلفرنساتابعةإدارةتبقىأنالمارتنيكجزيرةاختارت

النوابمجلسفىالنوابمنبثلاثةالجزيرةوتمثلالبحار.

يحكمهاالجزيرةفإن،الفرنسيةالإداراتوكبقية.الفرنسي

الشعب.ينتخبهعاممجلص

بيليه.مونت:أيضاانظر

ام(.559-1)873ديإيمانويل،مارتون

درس.لابلاشتلاميذأوائلمنشهير،فرنسيجغرافى

واستطاعوالفيزياء،والأحياءوالجيولوجياوالجغرافياالتاريخ

صاحبوهولفرنسا.ملونأطلسإعدادفييسهمأن

تفصيلية.دراسةصغيرةمنطقةدراسةأيالمونوعراففكرة

بينالسنويةالجغرأفيةالرحلةفكرةمارتونإلىوينحسب

وكان.ام509سنةالفرنسيةبالجامعاتالجغرافياأقسام

العالمقسمأنهكما،للجغرافيضروريةالطوغرافياأنيرى

اشتهر،الجفافلتحديدمعادلاتوصاغمناخيةأقاليمإلى

أوروباجغرافييأشهرمنكانحيث،كبيرةشهرةبسببها

العالميتين.الحربينبينمافترةفي

ام(.598-)1853جوليانخوزيه،مارتي

منللكفاححياتهكرس.وصحفىومؤلف،كوبيمحياسي

شعبهبينيشتهرجعلهكاألممبانيا،عنكوبااستقلالأجل

عدةالبلادخار!ونفىمارقيسجنوقدالرائد.بلقب

بعدينهضوكان.الثوريةوأنشطتهكتاباتهبسببمرات

آخركمينلهنصبوقد.وعزيمةقوةأكثروهوكبوةكل

.الأسبانمعمعركةأثناءوقتلالأمر،

مجموعتاهبينهامنالتيالشعريةمارتىقصائدنالت

رواجاام(،198)بسيطةأشعارام(بم)882إسماعيليلو

جديدةقواعدأرصعتفقدالصحفيةكتاباتهأماكبيرا.

اللاتينية.أمريكافيللإبداع

المتحدةالولاياتفيمنفياوعاشهافانا،فىمارتيولد

وكتبأم،598عامإلىأم881عاممنالأمريكية

قاموقد.المتحدةالولاياتفيالحياةعنعديدةمقالات

.ام298عامفيالثوريالكوبىالحزببقأسيصر

كوبا.:أيضاانظر

مأ408عامفىبنيتمارتيدوأبراج.أيراجمارتيلو،

لبريطانيا،الشرقيوالجنوبالجنوبىالساحلطولعلى

إنشاءبنائهامنالهدفوكانلأيرلندا.الشرقيوالساحل

وليمأمر.نابليونمنمتوقعاكانالذيالغزوضددفاعقوة

سواحلطولعلىمارتيلوأبراجمنبرجا74ببناءبت

الأبراجهذهوبنيت.الشرقيةوإسكسوكنتسسكس

هذهوأقيمتبكورسيكا.مارتيلورأسفيبرجطرازعلى

علىمدافعثلاثةونصبتتقريباأم2ارتفاععلىالأبراج

برخ.كلسطح

المنحرقيالساحلعلىدبلنخليحعلىيطهلمارتيلوأبراجأحد

.نابليونقواتمنالساح!!أطمدابطمايةمربصابيوقدلأيرلدا.
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أغاتي!صاناباباأم(.431أ-)368الخامسمارتين

فيانتخابهوكان.ام431إلىأم417منالفترةفي

أ!ذياالخلاصإنهاءفيالسببال!ضسيكونستاس!محمع

الرومانيةالكنيسةانظر:.أم378عاممندأبابويةاقسم

الكاثوليكية.

أنهورغم.الكميسةإلىالنظامإعادةعلىمارت!!عمل

إصلاححاولأنهإلا،السلمهآكزمرافيأقاربهمنكثيراوضع

معاتفاقاتبعقدأيضاقام.الكنيسةداح!!الفسادصوربعض

لقراروطبقاوإنجلترا.وأ!مبانياوإيطالياوشرنساألمانيامنكل

يستدعىأنمارتينعلىكانالحنسيكونستانسمجمع

اجايلايصاباعياشىمجمغاعقدرقد.مبانتفاأللانعقادالمجامع

أء.431عامشىسموصسرابازأ-فيوآخرأم423عام

غير،أجونرادي!سامصلحودلازأ!مجصر!شيأحيراالأمروتولى

!هـة.لالأرالمجمعهدايجتمعانقبا!ماتمارتينأن

وقدكوأ!نا.أودونيهولمارتينالأصلىالاسمكان

روما.فينفوذوذاتمشهورةعائلةفيولد

كاتبة.م(20818761)هارييتمارتيدو،

المجالاتفيكتبتبريطهانية،اجتماعيةومصلحة

الشهرةواكتسبت.والاجتماعيةوالفلسفيةالاقتصادية

للاقتصادتوضيحيةصورقصصها:سلسلةبفضل

عاميل!تنشرتالتيقصصهامنوقصدت.السياسى

،العاديأطقارئالاقتصادعلمشرحأم834و1832

وشعراوتاريخاوقصصاومقالاتذاتية!ميراأيضاوكتبت

.أطفالوقصصدينيةوكتابات

للأطفالالقاسيةالمعاملةكتاباتهافيمارتينووهاجصت

فيالاقتراعحة!مئالمرأةوأيدت،المصانعفي

العمايةوإضأفضلتعليماإلىأيضاودعت.الانتخابات

عاميب!توساشرتعقليا.والمتخلف!تبالفقراءالصحية

هناكوقابلت،المتحدةالولاياتإلىأم836و1834

قويةمعارضةوأصبحتالعبيد،تحريرإلىالدعوةزعماء

فيالمجتمعكتابهافيالرلىنظاموهاجمتللا!متعباد.

(.م1)837أمريكا

تعليمهاوتلقتبإنجلترا،نورويتشفيمارتينوولدت

عامفيوالدهاوتوفيصحتها.اعتلالبسببمنزلهافى

03منأكثرثتبتو.أضعيشتكتبفبدأت،أم826

يكونكادالذيمرضهامنبالرغمالمقالاتوآلافكتابا

لها.ملازما

رتيني.ما،سيمون:ن!ا0نسيمو،تيليرما

وأمريكاالو!موأمريكافيدعيمث!بريقطالمارج

ويتميز.والبرازيلبوليفياحتىالمكسيكشماليمنالجنوبية

صغيررأسولهوالجويةا!سواأمري!!اشيخعيعض!لريقصالمارج

الأسلوت.لحسملتحبيهص!شصحس!حدا،،صردب

البمبرالخطوطبانتشارالرماديأرألاحمرارالمائا!فروه

57منالمارجطولويبلغ.طوي!!ذياوله،عليهأحسوداءا

وهو.جراماتكيلو9إلى!54مرووزنهسم،أ1102

وأنحفأصغر،ولكنه(نمري)هرلالأمملوتأسشبهاشديد

جاءوربما.حيوان،الأسلوتالو:.أطوأ!ذيلوله،مه

الهرأوالصغيرالأسلوتتعنيهنديةكلمةمنالمارجاسم

إلاالحيوانعلومفيالمتخصصمونيعرفولاالصغير.

عاداته.عنالقلي!ط

م(.081-؟أهـ،59-؟)السدوسيمؤرج

منمعدوس،بنيمنالحارثلنعمروبنمؤرجفيدأبو

فتنقلالعباسيبالمأموناتصالعلىكان.أسصرةاأملى

وباللغةبالأنسابعالماكان.خرالممانإلىورح!معه

كتابلهأحمد.بنللخليلحميماوصديقا،العربية

الأنواء،عنرسائلأوكتباألفواالذينأولومنالأنواء

الجغرافيين.تهمالتيوالمناخيةالجويةالظروفتتناول

البشرية،بالجغرافياالعلاقةذاتالأخرىكتبهومن

القرا!،كريبكتابأيضاوله.القبائلجماهيركتاب

.الأمثالبمالمعانى

-أ؟40)0القديسة،الأسكتلنديةمارجريت

اجتماعيةبإصلاحاتقامتأسكتلندا،م!صةأم(.390

إيرنسيد،إدموندالإنجليزيالملكحفيدةوهي.ودينية

ذهبت.بالمنفىوالدهاكانحيثبالمجر،ولدتوربما

الغزومنفرارام6701عامفيأسكتلنداإلى

نحوالثالثمالكومالملكهناكوتزوحتالنورمندي،

تألمميسمنهاالأعمالمنالعديدوأدت.أم070عام

قديسةاعتبارهاوتمبدنفرملاين.المقدسالثالوثكنيسة

.أم025عام

مارجريت.ثاتشر،انظر:ثاتشر.مارجريت
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،الدنماركملكة(.ام049)الثانيةمارجريت

.أم729عاممماتهبعدالتاسعفريدريكوالدهاخلفت

مارجريتواسمها،بكوبنهاجنمارجريتولدت

تغييراتأدتم3591عاموفيإنجرد.توريلدرألكسندرين

قائمةرأسفيالثانيةمارجريتجعلإلىالدستورفي

الذكوركانالحينذلكوحتىالعرش!.لتولىالمرشحين

مارجريتالتحقت.الدنماركحكميمكنهمالذينهمفقط

وإنجلتراالدنماركبجامعات-الحكملتوليلإعدادهاتمهيدا-

الوزراءمجلسرئاسةتولتوالدهامرضوحينماوفرنسا.

الرسمية.اختصحاصاتهوبخاصةالدنماركي

العشرينالقرنمنالستينياتفىمارجريتسافرت

مهامفيالأوسطوالشرقالأقصىوالشرقإفريقياإلى

تزوجتأم679عاموفىالاثار.بعلمباهتمامهاارتبطت

أصبحفرنسىكونتوهومونبيزاتديلابوردديهنري

فريدريك،هما:ولدينوأنجبا.الدنماركيهنريكالأمير

وجواكيم.العهد،ولي

والقممالمجففةالأوراقمنيصنععقارالماردجواظ

.الهنديالقنبأيضاويسمىالمارجوانا.نباتمنالمزهرة

يدخنونعادةالناسوبعض.مختلفةوبدنيةنفسيةآثارله

خلطهاأيضايمكنولبهن،الغليونأوالسجائرفىالمارجوانا

تحرمقوانينلديهاالدولمنوالعديد.والمشروباتبالأطعمة

المارجوانا.استخدامأوامتلاكأوتوزيعأوزراعة

الحشيش:مثل،مختصرةعديدةأسماءلهوالمارجوانا

والحلب.والبوت

مادة004منأكثرعلىالمارجواناتحتوي.الاثار

000/2حواليينئكلنهاتدخينهايتموحينما.كيميائية

الموادوهذهالرثين،خلالمنالجسمتدخلكيميائيةمادة

هذاالأمد،القصيرةالفوريةالاثارمنالعديدلهاالكيمائية

منبالعديديرتبطلهاالمنتظمالاستخدامأنإلىبالإضافة

الأمد.الطويلةالاثار

النفسيةالفعلردودعلىتشتملالأمدقصيرةالآثار

خمسإلىثلاثلمدةعادةتستمرحيث،والجسدية

يعرفالذيالنفسيالفعلوردتدخينها.بعدساعات

وأفكارمشاعرفيتغييراتحدوثهوالنشوةأوبالذروة

الكيميائيةالموادإحدىتكونحيثللمارجوانا،المستخدم

بالعقارالموجودةالقنبينولهيدرورباعيتسميالتي

.التغييراتهذهحدوثعنالمسؤولة

ومنآخر،إلىشخصمنالمارجواناذروةوتختلف

الأحيانمعظمفيوهي.نفسهللفردبالنسبةلاخروقت

الأفرادفيهايبدوحيثوالاسترخاء،الحلممنحالةتكون

يمرالوقتبأنويشعرون،لحوأسهمإدراكاأكثركأنهم

.والفزعبالذعرشعوراأحياناالمارجواناوتسببببطء.

رباعىمادةتركيزمنللفعلالختلفةالردودتلكوتنجم

مفل،الأخرىوالعواملالمارجوأنا.فىالقنبينولهيدرو

المستخدموتطلعاتالمارجوانافيهتستخدمالذيالمكان

.العقارنحوالشخصفعلردفىتؤثرأيضاوشخصيته

للمارجوانا،الأمدالقصيرةالطجيعيةالاثاروتشمل

أيضاللعقارويكون،القلبضرباتوسرعةالعيناحمرار

قيادةفإن،ولذلك،وتناسقهالشخصتقديرفيتأثير

خطرا.خاصةبصفةتمثلالمارجواناتأثيرتحتالسيارات

ولكنبالكاملالاثارهذهتعرفلمالأمدالطويلةالآثار

بتعاطييقومونالذينالأشخاصأنأوضحتالدراسات

خطرةمشكلاتيعانونشهور،لعدةيومياالمارجوانا

ثيراتتأيولدمخدرالمارجوانا

منويحضر،وجسمانيةنفسية

منالمزهرةوالقمةالجافةالأوراق

هدهومستحدمو.الهنديالقنب

وأالسحائرضمنيدحمولهاالمادة

!16وبدورأوراقالعليود.

محففةوريقاتمسحو!ة

لاى!سل!-س

الهحدي(أضبا)نجاتمارحواناساالمارجوايمحيجارة
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يعانونللمارجوالاالدائمهبالمتعاط!!وبعضالأمد.اطويلة

مثاأضت!اتدح!!عنتنجماانتيتلكتشبهحالات

أصسبةوبا.الصدريةوالآلاموالسعال،الرئويالاأضهاب

يقلىأنيم!سأطمارجوالاالمستمرالاستحدامشإنكور،للذ

كورةالدوهورمون(المنوية)الحيواناتالنطا!إلتاجمن

فهو،للإلاثوبالنسبةالتستستيرونيسمىالذيالجنسي

الخصوبة.رتقليلالشهريةأسدورةااباض!إفييتسبب

نفسيةآثاراأيضايسب!أطمارحواناالستمروالاستحدام

يفقدونيجعلهمحيث،الناسبعضعلىالأمدطويلة

الاجتماعية.الأنشطةوباأ!ملىواأررراسةباالاهتمام

المتعاط!تمعفمأ!بدأالمارجوانا.الناسيستخدملماذا

سنة18و12ل!تاتشىأعقاراتعاطيللمارجوانا

أسذبتاامعضمأو.أ!ضو!امنصله!!منيجربونهوغالبيتهما

3،الادمذهيستخدمودأسذيناأصسوءاأصدقاءيصاحبون

رأأصبعصرايعتت!دوتجربتها.لقصدالأمرابدايةفييتعاطونها

يجدوأسما،وقراءتهممواهبهماتحس!تعلىتعملالمارجوانا

منالمارجواناتزيدوقد.ذلكصحةعلىدأج!أيأصعلماءا

منصحتهاتمييزدونالجديدةالأفكاراضقب!الفردامشعداد

المارجوانامستخدميبعضفإن،لذلكونتيجةخطئها،

.الحياةعنجديدامفهوماتمنحهماأنهايعتقدون

لمراتيمستخدمونهاالمارجواناجربواالذينمروالعديد

تكونآخرونوهناكمتكرر.غيربشكلأوفقطقليلة

آثار،منيحدثماإلىأ!صوأ!افيقويةرغبةلديه!ا

دعضيصتىوأعا،تمستضم!امتعاط!!يصبحونودذلك

ويجدرناعقاراعلىمعتاديرالمنتظهم!تالمتعاط!تهؤلاء

تعاطيه.عنأضوقف!افيصعوبة

وشراباعلاجاالمارجواناعقارا!شحدم.تاريخيةنبذة

العالم.منأجزاءعدةفيوذلك،السنينلالافمسكرا

تحرمالتيالبلادمنالعديدفيالصعادرةالقوان!تمنوبالرغم

خلالانتشراستخدامهافإنا!متخدامها،أوامتلاكها،

خاصةاليلاديالعشرينأغرنامنأصممبعينياتواالستيميات

.أ!شباباب!ت

عنالأبحاثاعم!علىأصاسامنأ!ديداحثكما

الحيميائية،وانرادأصلمارحواناالمم!ضةأطبيةاالامشخدامات

يؤديأنمنخوفابمالأبحاثاهذهآخرونعارضوقد

وفيللتروب.امشخدامهإتاحةزيادةإلىذلكاستقصاء

بالول!ياتوالعقاقيرايلأغذيةمصملحةوافقتأم08!عام

هيدرورباعيالأقراصالمحدودالامشحدامعلىالمتحدة

عنأالذيالغثيانعلىالسيوةأجلمنالقنبينول

منظمبحثيبرنامجظلوفي.السرطانضدالمتناولةالأدوية

لبعضالمارجواناسجائرالمصلحةوفرتالإحكامشديد

مأ859عاموفي(.الأزرقأ!اء)1والزرقالسرطانمرضى

عقابىوهوالمارينولعلىبالموافقةنفسهاالمصلحةواشقت

يتمبحيث،القنبينولهيدرورباعيمادةعلىيحتوي

الطبيب.إشرافتحتاصشخدامه

الحشيش،العقاقيربماستعمالسوءأيضا:انظر

القنب.

المؤرخود(.يعمل)كي!علم،التاريخ:انظر.المؤرح

إلىينتميوالرومانيةالإغريقيةالأساطيرافيا!ارد

الإغريقويعتقد.أضخمأحصهارالإسمانتشبهملاأسة

الزمن.بمرورحجمهتقلصالإنسانانأغدماءاوالرومان

القوةمنعطمقدرعلىكانواأسلافهملىاننويعتقدر

عناصريمثلون،الإغريقيةا،ساطير1شي،اطردةو.أع!د!ة:ا

منولدواإنهماويقال.والمياهأحمواء،ار،الترلةمثل،أ!بيعةأ

غاياحجرعلىسقطالذيأحسماء()1رانوسأودء

.اليتانيسمىالإغرية!ومارد(.الأرض)1

الإنجليزومردةالأقطار.كلأساطيرفيالماردويظهر

فماردالبوسوأما.المردةقاتلجاكقصةخلالمنعرفوا

مينداناو.جزيرةفييعيشالفلبينيةالشعبيةالقصصفي

قطعمعسكراتفيالشعبيةالقصصفيماردبونيانوبول

الأمريكية.أاللأشجارا

الإنجيلفيالأولىللمرةذكرهاوردالمردةوسلالات

الباشانملكأوغللملككان4()6:أضكويناسفرفى

وهذا.الرواياتححسبعلىأذرعتسعةأصوأ!هيبلغسرير

داودقتلهالذيوجالوت.سم693منأ!ضريعادأأ!و!ا

حيث،القرآنفىذكرهوردوقد،المردةاشهرم!بحجر

اللهوآتاهجالوتداودوقتلاللهبإذنفهزموهم):تعالىتال

طولويبلغ.152:المقرة!يشاءمماوعلمهوالحكمةالملك

المصادر.لعضتذكركما،سم282حوالىجالوت

التركماني.ابنان!:.عثمانالمارديدي،

الجريجوريللتقويموفقاالسنةمنالثالثالشومارس

أيضا.آذارشهروهوالعالمأنحاءمعظمفييستخدمالذي

الرومانيالتقويمفيالسنةشهورأولأسشهراهذاوكان

الرومانجعلذلكوبعد.مارتيوسيسمىكادرالقديم

وكان.الثالثالشهرمارسأصبحوبذا،للسنةبدايةيناير

وجاءتيوما.31منيت!ضن-يزالولا-الشهرهذا

.الرومانلدىالحربإلهلمارستكريماالامعمبهذاتسميته

الشماليالنصففيالربيعتباشعيرمعهمارسيجلب

يومفييحدثالذي-الربيعىالاعتدالمع-العالممن

الشمستتعامداليومذلكففي.مارسمن12أو02

هذأيكونأنالممكنومنالا!شواء.خطعلىمباشرة



75ييلبرجا،سيلرما

بعضتأتي.ربيعيشبهيكونأوالشتاءلفصلتابعاالشهر

معتدلةأخرىأياموتأتي،الرياحشديدةعاصفةأيامه

فيالشتويالبياتفترةالحيواناتمنكثيرينهي

الروحلهاتردأو،النباتاتمنكثيرتينعوكذلك،مارس

البراعموتبدأالأشجارفيالنسغوينساب.أخرىمرة

شجيراتأوائلعلىالعثوريمكنكماالظهور.فيالخضرأء

معظمتضع.الغاباتفيالبريةوالأزهارالبريالصفصاف

تقضيالتيالحيوأناتتترككمابيضها.الضفادعأنواع

هذهومن؟الشتويبياتهاأماكنسباتفىالشتاءفترة

الأوزيبدأ.والفرالفمات،والخفافيش،الدببة:الحيوانات

النصففيأما.الشمالصوبالهجرةرحلةوالبطالبري

علىعلامةيمثلمارسفشهر،الأرضيةالكرةمنالجنوبي

الصيف.يوليأنبعدالخريففصلحلول

بيوممارسمنالأولفيالويلزيونيحتفل.خاصةأيام

لذاويلزبمراعيهوديفيدوالقديسديفيد.القديسعيد

ربيعية-زهوروهى-البريالنرجسويلزفيالناسيفيع

71يومفيالأيرلنديونيحتفل.اليوبمهذاعلىعلامة

بعيداليهوداحتفالويأتى.باتريكالقديسبيوممارس

41ليومالموافقاليومفيوهو،عادةمارسشهرفيالبوريم

يومالاستقلالبعيدالمغربيحتفل.العبريالتقويمفيأدار

كلتحتفلكما.مارس02فيتونص!بهوتحتفل،مارس2

فاليوم.مارسفيالوطنبنبيوميهماوالباكستاناليونانمن

بيوماليونانوتحتفل،مارس23يومهوللباكستانالوطني

.مارس25يومفىالاستقلال

التىالخرافيةالمعتقدأتمنكثيرهناك.شائعةمعتقدات

يأتىمارسأنالغربفييترددمافكثيرا،مارسبشهرترتبط

مارسمنالأولاليومأنأي،كالشاةويوليأسد،صورةفي

دافئ.فمعتدلمنه،الأخيرأجوماأما،العادةفىعاصفايكون

أبريلإن:يقولالغربيةالمجتمعاتفيمأثورقوليوجدكما

وهذا،صعبةقاسيةأياماف!صانت،مارسمنأيامثلاثةاستعار

تكونماوعادة،أبريلمنالأولىالثلاثةالأيامإلىيشير

أيضاالغربيةالمجتمعاتفيثالقاعتقادوهناك.عاصفةقامسية

لأنهابمالضريرةبالأياممارسمنالأولىالثلاثةالأياميسمي

فىالمطرهطلفإذا،قولهمحدعلىمشؤومةمنحوسةأيام

فيمارسشمهريعد.كثةرديئةالمحاصيلكانت،الأيامتلك

رياحفتأتيعاصفا؟شهرأالشماليالأرضيةالكرةنصف

أبريل.أمطاروابليعقبهامارس

أماالشهر.هذاالبنفممئزهرةزهرة.مارسرموز

نقطذوالعقيقمن)ضربالدمحجرفهماالمولدجوهرتا

الأخضر.والزمردحمراء(،

الأخضر.الزمرد،البنفسج:أيضانظرا

قدماءمنح.الرومانيةالأساطيرفيالحربإلهطرس

أبااعتبروهحيث،خاصةأهميةالحربإلهالرومان

لروما.الخرافيانالمؤسممانوهما،وريموسلرومولوس

الزراعيةالأراضيإلهالأصلفىهو،الحربوإله

وقد.الرومانيالنموموسمبدايةمارسوشهر،والخصوبة

بوساطةالمغلقةالمنطقة-القديمةالعصورمنذ-سميت

خصصوقد.مارسحقلبروما،التيبرنهرمنعطف

بسببالحربلإلهالأرضمنالمنطقةهذهالأوائلالرومان

خصوبتها.

الروماناتصلأنبعدللحربإلهامارسوأصبح

إلهمثل،الشخصمياتمنالعديدومنحوه،اليونانيةلالثقافة

الإلهالرومانربطالوقتذلكوفيآريز.اليونانيالحرب

قبلالقرابينلهيقدمونفكانواأساسا،بالحربمارس

ممانصيبايعطونهالمعركةيكسبواأنوبعد.للحربالخروج

اسممنحربيتعنىالتيمارشيالالكلمةجاءت.سلبوه

اسمه.علىالمريخكوكبوسمي،مارسالإله

ويرتديمدرعوهوالحربإلهبرسمالفنانونقامكما

يستخدمونالمتحركةالمحورمؤلفوومازال،هلاليةخوذة

الخشبونقارالذئبارتبطوقد.للحربرمزاالصورهذه

إلاهةفينوسمعحبهقصةوأصبحتالحربإلهمارسبالإأء

والرسامين.للشعراءمشهوراموضوعاالرومانعندالحب

(.المريخإلىالفضائية)الرحلاتاللريخ:انظر30رسط

الأهليةالحربانظر:.معركةمور،مارستون

أم(.2461646الأولى)المرحلةارنجليزيةا

.لجبا،اكلأديروندا:نظرا.جيل،رسيما

فيلسوف.(م98813791)ييلبرجا،رسيلما

ثلاثفي-بعيدحدإلى-فلسفقهقدمومفكر،فرنسى

يكونأم(بم)279الغيبيةالجرائد:هيفلسفيةيوميات

أم(.59)9والحلودالوجودأم(،)ء39ويأخذ

منفلسفتهتتكون

الخبراتعنانعاكسات

مثل:،الملموسةالبشرية

وكان،واللإخلاص،الحب

الخبرةفهميمكنأنهيعتقد

طريقعنفقطالبشرية

مباشعرة.فيهاالاشتراك

إلىليسيميلكانلذلك

إلىبل،فحسبالملاحظة

مارسيلجابرييلهذهبخيالهيعيشأن



مارسيليا58

(ام49)4الإنسانا!لسافر:كتبهمن.الأخرىالخبرات

(م91د1)المجتمعضدرجلبمللأملتحليليةدراسةوهو

البشرية.الشخصيةفيالمجتمإلتقنيلأثردراسةوهو

أصبحعاما93بلغوعندما،باريسفيمارسي!!ولد

وجوديا.نصرانيايصنفماكانوكثيراكاثوليكيا،رومانيا

لوجودية.ا:انظر

باريس-بعد-فرسسامدن!برياتثانيةمارسيليا

مدنأضدمصتتعدالتي-مارسيلياوتقع،الرئيسىوميناؤها

اهتوسص.الأبيفراأصبحراعلىالغربيالجنوبفي-فرنسا

امديةس!صانعددو،نسمة726708سحانهاعدديبلغ

نسمة.870،1لأ372وضواحيها

إلىتمتد.دائرينصفش!صللهامارسيليا.مدينة

الحديثة.للسفنيتسعلاأصغرقديمميناءمنالداخل

المطاعمبهوتحيط،النزهةبزوارفألميناءاهذاويمتلىء

ويمتد.السياحتجذبالتىالمدينةمعالمأهموهي،والمقاهي

علىرئيسيشارعأممانبيير،واالقديمالميناءمنالداخلإلى

التىالمعالمام!أيضاوهو،الحديثةالتجاريةالمحلاتجانبيه

.السياحتجذب

الميناءغربىأ01بعدعلىاحديثميناءويمتد

سفنوترسو.نشاطاأص!اأ!ااموانئأكثرمنوهو،القديم

اليناء.هذافيأ3أمحاامنأنحاءعدةمنتجارية

!ضيسةمنهاال!ضائسمنكثيرمارسيليافيويوجد

جارد.ل!--دينوتردام

التجارةعلىمارسيليااقتصاديقومالاقتصاد.

حركةثلثمنيقربماالمدينةميناءويستوعبوالصناعة

الميناءوتستخدم.الفرنسيةالبحريةالموانئكلفيالسفن

مارسيليامنطقةفيوتصنعسنويا.سفينة4و005حوالي

أنحاءمنيستوردالذيوالنفطوالأغذيةالكيميائيةالمواد

للمدينةالصناعيةالمنتجاتوتشم!!أآ.أحاامنمختلفة

والأدوية،والمحركاتوالشموعالبناءطوبأوالآجر

.والبلاطوالصابون

006سنةنحوفيمارسيلياأسر.تماريخيةنبذة

عليهاوأطلقوا،الصغرىآسيامنإغرية!مغامرون،.مق

الأولالقرنحتىمستقلةمدينةمار!ميلياكانتو.ماساليا

وتدهور،الرومانسيطرةتحتأصبحتثمالميلاد،قب!!

الوسطىالقرونفيأهميتهاالمدينةاستعادتثما!ا،حا

أصليبية.ابالحروأثناء

فيهتقعالذيالإقليموهو-فانسأصئبرو:قد

ووقعتأم481عامفيلمحرسحاص!جزءا-مارسيليا

عشرالثامنالقرناواخرفيمارسيليافىدمويةصراعات

السويسقساةفتحووفر.الفرنسيةالثورةأثناءالميلادي

والمحيطالمتوسطالبحرب!تمائياطريقاأم986فيالمصرية

للشحنكمركزالمدينةأهميةمنأغناةاوزادت،الهندي

أصسفن.با

الوطنيالنشيدالمارسيديهنشيدلشيد.المازسيليه،

يدعىالمهندسينسلاحمنشابضابطثتبهأغرنسا.

(ام0176836)أسيلديروجيهجوزيف!طود

الكلماتبتأليفقامأنهالمعتقدومن،أعرنسيةاالثورةحلاأ!

أنهالمؤرخ!تبعضويعتقد.واحدةلي!ةفيمعاوالموسيقى

القديمة،اكبروتستانتيةاكتراتيلإحدىمنالموسيقىأخذ

كتبأنهيعتقدمنوهناك.الحربشعاراتمنوالكلمات

حماسأثارالنشيدوأن،الجيشمتطوعيمأدبةأثناءالنشيد

المتطوعين.إلىآخررجل11حتىالناس

عندمابارلص!فيمرةلأولالنشيدهذاسمعوقد

قصرلمهاجمةمسيرتهاأتناءمارسعيلياثواركتيبةرددته

المارسيليه.نشيدسمىذلكوبعد.تويلري

ي!مديةأقديممارسيليا

الحنو!!يتقعلرسا

البحرعلىللملادالشرقى

الميماءويعد.المتوسط

!م(الصورة)يسارالقديم

تجدبالتيالمعالمأهم

منطقةولميإليها،السياح

الم!هاعممنكتيرالمياء

والمقاهي.



95لفريدأ،لرشاما

أقيمحيثليروا،شوازيفيام836عامالمؤلفمات

أم875عاموفي،ذكراهلتخليدتذكارينصبهناك

لها.وطنيانشيداالأغنيةهذهفرنسااتخذت

عزفهيتمكبير،حدإدىإيقاعيمو!سيقيتأديفالمارش

الروحرفعالمارشمنوالمقصود،المسيراتلمصاحبةأساسا

علىاحتفاليجووإضفاء،العسكريةللقواتالمعنوية

منجواالرسميةالاحتفالاتويعطي،الرياضيةالأحداث

والأعمالالباليهرقصاتبعضأنإلىبالإضافةهذاالوقار،

.المارشموسيقىتصاحبهاالكلالمميكية

الذيالرئيسياللحنمنالمارشماتمعظمتتكون

أنغامهاتكونالثلا"نيةيسمىمغايروجزء،المارشيسمى

بمفتاحوتعزف،المارشمننغماوأكثرهدوءاأكثرعادة

مختلف.

الأكثرواللحنان،المارشاتمنعديدةأنواعتوجد

.المهرجاناتولحنالعسكرياللحنهمابينها،ضعيوعا

لمساعدةوتعزف،السريعبالتوقيتالمارشاتوتتميز

وقد.منظمإيقاعيبألمملوبالسيرعلىالكبيرةالمجموعات

معوزافيليبجونالأمريكيةالفرقإحدىرئيسوضع

مارشاتأما،الشائعةالعسكريةالألحانمنالعديد

المناممباتفيوتعزفأبطأ،بتوقيتفتكون،المهرجانات

الإنجليزيالمؤلفوضعوقد.التتويجاحتفالاتمثل،الجادة

مشهورةاحتفاليةمارشاتخمسةإلجارإدواردالسير

منالأخرىالأنواعوتشتمل.وظر!ثأبهةتسمى

حيث،السيركفيتعزفالتيالمارشاتعلىالمارشات

يكونالتيالجنائزيةوالمارشاتسريغا،إيقاعهايكون

.المارشاتباقيمنأبطأإيقاعها

فيليب.جونسوزا،أيضا:انظر

فيويكنبلاءحكمهاالأراضيمنمساحةالمارشات

مجموعةأولبتعيينالاولوليمالملكقام.الوسعطىالقرون

عهدوفي.عليهميطلقكانكماالحدودمناطقلوردات

بعدكبيرنفوذلهمأصبحالثانيهنريالملكحكم

وأصبحت.والشرقيةالجنوبيةويلزمعظمعلىاستيلائهم

وأزيلتبعدفيماتدهورتولكنها،مستقلةالحدودمناطق

.أم536عامفي

البلادمنكثيرجيولث!فيرتبةأعلىالمارشال

السلكفىمعينينموظفينرتبةوأيضا-الغربيةخصوصا-

.المتحدةوالولاياتبريطانيافىالقضائى

دوريةبجولاتيقومونالذينالبريطانيونوالقضاة

.مارشالاتيصحبهم،المناطقمختلففىمحاكملعقد

كانتالميلاديعشرالثانيالقرنفيإنجلترافيوقديما

وأيام.الجيشفىضابطبمعنىتستخدمالمارشالكلمة

هوالبدايةفيالمارشالكان،الأوائلالفرنجةملوكحكم

قائدبعدفيماأصبحثم،الملكيللإسطبلالألعماسيالقائد

مارشالأصبححتىوشرفامقامااللقبوازداد.الفرسان

علىإطلاقهايمكنالتيالشرفألقابأعلىأحدفرنسا

علىمارشاللقبايلأوروبيةالدولوأطلقتما.شخص

جوزيفواستخدم.العسكريينالقوادمنالقمةفىهممن

خلالطردثاللقبالسوفييتىالاتحادديكتاتور،ستالين

ويستخدمأم(.49ء-1)939الثانيةالعالميةالحرب

قائدعلىويطلق،مارشالفيلدلقبالبريطانيالجيش

الشرطةمارشالأماالجو،مارشاللقبالجويةالقوات

ضابطأعلىفهو،العسكريالشرطةقائدأوالعسكرية

الحربي.البوليسفي

المحكمةضباطعلىيطلقالمتحدةالولاياتوفى

ويخصص،المتحدةالولاياتمارشالاتالفيدرالية

الفيدرالية.المحكمةفيمنطقةلكلمارشال

أكاديميم(.4291-2481)ألفريد،مارشال

جمع.أيامهفيتأثيراالاقتصادعلماءأكثرمنيعدبريطاني

سلعةسعرأوقيمةيحددفيماتبحثانمختلفتيننظرلمجينبين

نإيقولونالكلاسيكيةالنظرياتأصحابكانفقدما.

ومن.السلعةإنتاجتكلفةهوأساساالسعريحددالذي

أواخرفيالاقتصاديةالنظرياتأصحابكانأخرىناحية

السلعةفيالمنفعةعامليؤكدونالميلاديعشرالثامنالقرن

علمأعولكتابهوفيلها.احسمتهلكطلبوعلى

العواملهذهجميعإن:مارشالقالأم(،098)الاقتصاد

السعر.تحديدعلىتساعد

غير،التنظجمذاتيالاقتصادأنأيضامارشمالواعتقد

المنافسةعلىوالقائمكبير،حكوميلتدخلالخاضع

أفضلاجتماعيةأحوالإلىيؤديالخاصوالعمل،الحرة

رفاهيةأنوأكد.البطالةواختفاءللدخلعادلوتوزيع

وهذا.الرفاهيةاقتمادياتازدهارإلىتؤديالمستهلك

علىالاقتصاديةالأنظمةبينيميزالاقتصادعلممنالفرع

واضخاءالمستهلكإرضاءفيبهتساهممامدىأساس

ال!نساني.

يدرسبدأأم883عاموفى.لندنفيمارشالولد

جامعةفىودرسأكسفورد.جامعةفيالاقت!اديةالعلوم

ساعدكمبردجوفى.ام809إلىام885منكمبردج

جعلواالاقتصاديينمنجيلتدريبعلىمارشال

فىالاقتصاديةالمدارسأهممن"كمبردج"مدرسة

عصرها.



جزر،لشارما06

جزيرة34منمجموعةمارشحالجزر.!جزر،مارشال

السطهح،المنخفضةأمحاديةاوالجزرالمرجانيةالجزرمن

المترقإلىتقعوهي.أ!ادئاالمحيطمنتصفشيوالموجودة

،جيلبرتجزرمنأ!غربياالشمالوإلىكارواءب،جزرمن

فيالحزرهذهوتوحد.ح؟يباتيدوأسةمنجزءاتعدالتي

تصيصلمةوحيميكرونيزيايسمىأعادئاالمحيصأمنجزء

با!ص!اتتمتعسياسسيةوحدةمارشالجزرر.الصغيرةالجزر

.المتحدةا،ياتأءاصهـمعاتحادإلىمنصمةوهي،الذاتي

2حص!ا081حوافيالجزرهذهفيالأرضرامساحةتبلغر

وك!!كما،002حوافيبيشهمامتوازيتينمعلسلت!توتمثي

منمنحنىفيتقريباأكما...لحوتمتدمنهماسلسلة

هيالشرقيةوالمجموعةاششرجمما.الجنو!إلىالغرديالشمال

الراليكهيأنحربيةاوالمجموعة،الشروقسلسلةأوالراداك

صغيرةجزيرةأ؟051حوافيوهناك،الغروبسلسلةأو

المنا!ر.اتهـجاليةالجز!ت!ضنأضياأصشعاباطوأ!علىتتناثر

ا!لأمضار5اء،أئههاصلقمىامحيصنمسيمأ!شرا!عتوائيهناك

منها.سيةالجموفيعزترةاص!صهارأجةأصشمااالجزرشيخفيفة

ألوا!!لأالأرص!تغص!إإالتياجةالمرحاأ!اشمافيتنموولا

الوزرأ!نداجوزنخي!!تشم!!وهي.أضباتام!قليلة

أحبهوهناكوالمنئالرئيسيالخبز.ثمرةوأشجاروالباباي

متوشرةفهيالأسماكاأما)الكولرا(.المجففالهندجوز

الرجانية.الشعابل!تب!ضرة

أ!معيرةاالجزربسكانهناكالناسويعرف

ماتوقد.أجدويةابحرفهمامشهورونوهم)الميكرونيزيون(

جزرطمإشىنقلهابأمراضالميكروليزي!تمنكثير

عددويبلغ.أطيلادياعشرالتاسعالقر!خلالبيونالأوروا

تقريبا.ء0007الجزرسكالى

جزرزارأليضرج!أولسافدراديألفاروكان

عامفيالهادئالمحيطعبرألحرأمسبانيبحاروهو،أ!مارشا

القبطانوهوا!مارشاجونباسمالجزروسميت.أم952

امتلكت.أم788عاماكتشفهاالذياشبريطانيالبحريم!

مناشترتهاأنبعد،أم885عامفيالجزرهذهألمانيا

.أم998عامفيوكارولينمارياناجزرمعأسعبانيا

الأولىاالعالميةالحربأثناءالحزراليابانيةالقواتواحتلت

تح!ص!اأنسمإطيابانالحربوبعدأم(.أم-19189)4

!تترأم339فيوأ!ن.الأماعصبةمنبانتدابالجزر

الجزر،هذهملاكأنهماأجالانيوناوأعلن.الأماعصبةاليابان

حربية.قواعدفيهاوأقاموادخوأعامنرولي!تالأوومنعوا

الثانية،أحالميةاالحربحا،لر4641،1عامأوائلوفي

كواحل!تجزيرتيالجزرهذهصالأمري!جةاالقواتغزت

عاموفيالجزر.جميععلىذلكبعدا!شولتث!ا،وإيسوتاك

منجزءامارلثمالجزرأصبحت،الحرببعدأم479

وكتير.الصعيرةالقر!ةمدارلعريؤمونمارشالجزرفيالمدارستلاميذ

الاشدائية.المرحلة!ايةبعدالتعليما!!حمقص!أثا!اصتاالأاا،ءكحزص

المحيطجزرمنالمتحدةالأمبماوصايةتحتأ!اقعةااسصقة

عاموفي.المتحدةالود!ياتإدارةتحتساكتاكتيوأنهادئا

أشكالمنشكلاالجزرألمتحدةاأسولاياتامنحتأم869

النظامهذاوبمقتضىالحر.الاتحادعليهيطلةطأسداتياا

الداخليةشؤونهمابإدارةمارشالجزرشععبيقوم

بالدفاعتلتزمأنالمتحدةالولاياتعلىول!ش.والخارجية

.الضرورةعندالحزرعن

.إينوتاك:أيضاانظر

أم(.959)0188كاتليتجورج،مارشال

رئيساعملدوأ!ةورجلالأمريكياالحيمققوادمرقائد

الثانيةالعالميةالحربأثناءالأمري!يالجيمقفيللأركان

عاممنللخارجيةوزيراأيضاوعملام(.49ء-1)369

مأ059عاممنللدفاعووزيرا،م9491إلىأم!47

وزيراحانعندماأم،479عاموفي.أم519إلى

الأوروبي،برنامإلإنعاش:الخاصاقتراحهقدمللحارجية

هذاوبمقتضى.مارشالبمشروعأيضايعرفالذي

لإعادةالدولاراتبلايينالمتحدةأ!لاياتاأنفقتالمشروخ

دوروكان.الحربدمرتهاالتىأخربيةارولاأوإعمار

جائزةمنحهفيالسبب-أورولابناءإعادةفي-مارشال

.أم3ء9العاللسلامنوبل

ببنسلفانيا،،يونيونتاونفيمارشالصاتليتر!حوأرر"

.إخوةأربعةأصغروح!ان.الأمري!جةااطتحدةأ!"لأياتبا

الحجر!ما.الفحممناجمملاكمنأبوهوكان

فيالحربيفرجينيامعهدفيمارشعالتخرج

فيتمرينضابطوعمل.أم109عامبفرجينيال!سشجتون



16روندآ،فيلرما

الأولىالعالميةالحربأثناءبفرنساالأمريكيةالقوات

أم(.19-8أ19)4

الولاياتجيشأركانرئيعرمنصبمارشالوتولى

الثانيةالعالميةالحرباندلاعيومفيام،939فيالمتحدة

قوةوإمدادوتسليحبناءعنمسؤولآوكانأوروبا.في

وطيار.جندي05282و...قوامها

إلىمارشالرجع،الصينفيسنةقضى!نوبعد

عهدفىالخارجيةوزيرمنصبليتولىالمتحدةالولايات

النوابمجلسيحثأخذذلكوأثناء.ترومانالرئيس

وكذلك.الأوروبيالإنعاشبرنامجعلىليوافقالأمريكي

الغربيةبرلينوبإمدادوتركيالليونانالمساعدةبتوفيرأهتم

وبدأ.المدينةهذهالشيوعيونحاصرعندماوذلكبالطعام

شممالحلفتكوينإلىأدتالتيالمحادثاتإجراءفيأيضا

مناممتقالتهقدمام949عاموفي)الناتو(،الأطلسي

ودفنمارشحالتوفي.صحتهاعتلالبسببالوزاريمنصجه

بفرجينيا.القوميةآرلينجتونمقبرةفى

-181)0ويلسونجيمس،مارشال

42فيكاليفورنيافيالذهباكتشفأمريكىأم(.885

الذهبمنصغيرةقطععلىعثرفقد.أم848عاميناير

بعدعلىسوترلجونالخشبلنشرورشةببناءقيامهأثناء

فيبدأالخبرانتشاروبمجردسوتر.قلعةمنكما77

منودالرغم.الذهبعنللبحثالكبيرالزحفأم984

البؤسمشاعرتنتابهفقيراماتمارشالفإن،اكتشافهأهمية

وجودموقعإلىالناسمنوصلمنأولدفعفقد.والمرأرة

نأرفضذلكبعدوصلمنولكنصغيرا،أجراالذهب

تاما.تجاهلاومعوترمارشالطلباتتجاهلوتمشعيئا،يدفع

بالولاياتنيوجيرصيفيهنتردونمقاطعةفىمارشمالولد

الأمريكية.المتحدة

برنامممجعمارشالمشروع.صوعل،مارظ

بعدالاقتصاديللإنعاشمعاالعملعلىالأوروبيةالدول

يونيوففيام(.1459)939الثانيةالعالميةالحرب

إذاأوروبامساعدةعلىالمتحدةالولاياتوافقتأم479

إليه.ماتحتاجلتقررالاجتماععلىالدولهذهوافقتما

الإنعال!تقبرفاجىهوللمشروعالرمعميالاسموكان

وزيرلأنمارشالمشروعامعمعليهأطلقوقد.الأوروبى

اقترحه.منأولكانمارشالجورجالأمريكيالخارجية

وافقعندما،أم489عامأبريلفيمارشالمشروعبدأ

الاقتصاديالتعاونإدارةإنشاءعلىالأمريكيالكونجرس

دولةسئكلشرةوأقامت.الأجنبيةالمساعدةعلىلتشرف

التعاونإدارةلمساعدة،الأوروبيالاقتصاديالتعاونمنظمة

وقامتأعضائها.لينالتعاونمنولتزيدالاقتصادي

دولاربليون13حوالىقيمتهمابإر!مالالمتحدةالولايات

وانتهطأوروبا.إلىالأخرىوالمنتجاتوالالاتالأغذيةمن

منظمةحلتأم619عاموفى.ام529عامفيالمساعدة

،الاقتصاديالتعاونإدارةمحلوالتنميةالاقتصاديالتعاون

وكنداالمتحدةالولاياتبينهامندولةعشرونقامتحيث

النمولزيادةوالتنميةالاقتصاديالتعاونمنظمةبتكوين

النامية.الدولولمساعدةللأعضاءالاقتصادي

كاتليت.جورج،مارشالأوروبابم:أيضاان!

قديم.رومانيكاتب؟(.م401-؟04)لمارفي

يأالإبيجرامفيتطويرمنبهقاملمامشهوراأصبح

الحديث:شكلهافيلتصبحالساخرةالشعريةالمقطوعة

الإبيجرام.انظر:.لاذعةسخريةفيهمثلأوقصيرةقصيدة

قصيرةقصميدة0051منأكثرمارشيالكتب

بعضوفي،ذكيةتعليقاتعلىتحتويوهي.وإبيجرام

وقد.القديمالرومانيالمجتمعرذائلعن،فاحشةالأحيان

تنمصحيفتيإن:عنهقائلابنفسهعملهمارشيالوصف

قطعةبينهامنحادةقماعدةأيضاكتبوقدرجل.عن

يحبها.كانإروشمناسمهاالرقيقمنفتاةموتعن

فيبلبلزفيولد.مارشيالفاليريوسماركوساسمه

.م64سنةفيروماإلىذهبثمأسبانيا،

ملاكم(.م32919691)روكيمارشيانو،

5291عاممنالثقيلالوزنفيالعالمبطلكان،أمريكي

تسعفيفوزهبعدأم569عامفيواعتزلأم،569إلى

فيالثقيلالوزنبطلبلقبمارشسيانووفاز.مباراةوأربعين

فىوالكوتجولجيرسيهزيمتهبعدام529سبتمبر2نم

بعد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبفيلادلفياالثالثةالجولة

لقبهعنلهدفاعأولفيمارشيانوقامأشهرثمانيةمرور

بالدفاعمارشيانووقام.الأولىالجولةفيوالكوتبهزيمة

أعنفمنواحدااعتبروقد،أخرىمرأتخمسلقبهعن

الملاكمة.تاريخفيالملاكمين

فيفوزا11منها،القاضيةبالضربةمباراة43فيفاز

العالمبطلعلىفازام519عاموفي،الاولىالجولة

الثامنة.الجولةفيلويسجوالسابق

في،ببروكتونمارشيجيانوروكوفيمارشميانوولد

.ام489عامفيالاحترافإلىاتجه.مامماشومميتس

منكانربماام(.أ-678)621ألدرو،مارفيل

القرنمنتصففيالإنجليزالميتافيزيقيينالشعراءأجود

مارفيلأظهردونجونتأثيرإلىفبالإضافةعشر.السالغ



كرلماا62

.جونسونبنالكلاصعي!يمالإنجليزيالشاعرتأثيرأيضئا

اقي111ودقةواشقةالجدلقوةبينمارفيلشعرويمزج

يصفهمزيجوهوال!صلاسي!!،أوالرصينالشعربهايتصف!

فيه"!لعقلبأنهإليوت.إس.تيالإنجليزيوالناقدالشاعر

وخير"!العاطفيةمنرقيقةمسحةتغطيهاالواقعيةقسوة

عامنحوكتبهاالغنائياتمنمجموعةمارفيلأشمعار

إلىوالحديقةمنها:ممتازةأشمعاراتشملوهي،أم065

أسة:التاالمشهورةالأبياتمنهاالتي،الخجولمحبوبته

...وزمنعالممنيكفينامافقطنملكبهالو

جناية.أي-سيدتى-الخجلهذافىكانلما

وفيها:

خلميمنموتادائماأسمعولكنى

المجخةالزمانلعربة

توانبلاطاالطريقتطويوهي

تدفق:فيتنتهيوهي

قوةمنلديناماكلفلنطو

جمالمنلديناماوكل

واحدةكرةهذاكلمنولنجعل

مخترقينوجيشانانفعاللكلبرغباتاولنندفع

.للحياةالحديديةالأبواب

جعلنفعلهبمانستطغلنأنناورغموهكذا

الحركة.عنتقفشم!ا

.الدورانفىوترعتجرينجعلهاسوفأتاإلا

الثورةوأثناءيورحسشاير،فيهولبناحيةمارفيلولد

وقد.كرومولأوليفريؤيدكان)التطهيرية(البيورشانية

فيكبيراموظفاالأخيراكانعندماميلتونجونساعد

نأإلىأم6ء9عاممنالبرلمانفيمارفيلوخدم.الحكومة

هجائياتكتبالأحيرةحياتهسنواتوخلال.مات

.والبلاطالملكضدلممياممية

الميتافيزيقيون.الشعراء:أيضاانظر

الحرببعدأصتاوقدبألمانيا،السقديةالوحدةالمارك

تقريبا.أعيمةاعديمأم(191189)4الأولىالعالمية

ويسمىبالرايخماركوسمياممتقرأم429فيولكن

ال!لماني()المارك.ماركالدوتشال!ن

النقود.:أيضالوا

فرنسي،مكتشصأم(.1675)637دجاك،ماردكت

المكتشم!إشىانضم،أجةالشماأصهـيكافىكاثوليكيومنصر

نهرإلىرحلةفيجوليتلويسالكنديالفرنسي

أعالياكتشفواالدينالبيضأوائ!!منكاناوربما،المسيسيجي

.المتحدةبالولاياتووسحنسنأجنويإمنوأجزاءالمسيسيبي

بفرنسا،،لاونفىماركتولد.الباكرةحياته

وفي،يسوعيونقساوسةيديرهابمدارستعليمهوتلقى

عشروقضىاليسوعيبالنظامالتحهتأم656عام

أرسلأم666عاموفيبفرنسا،الدراسةفىلمشوات

بشمالىفرنسيةمقاطعةوهى،الجديدةفرنساإلىمنصرا

أمريكا.

اللغاتيتعلمالجديدةفرنسافيعامينماركتقضى

هنودبيننصرانيةإرساليةأنشأأم668عاموفي،الهندية

أونتاريوحالياأصبحتالتيماريسانتبسوأتتاواأو

الإرساليةإلىماركتذهبام966عامشىرل!صدا.

!موبيريور،بحيرةعلىتقعالتيإسبرتأطقديسأخصراليةأ

انتقلأم671عاموفيوأوتاوا.هورندمنوب!!عملىو

ببحيرةإجناسأطقدلمم!أضصرانيةاأجةالإرساإلىمعهم

أ!شمالية.اميتشيجان

يسمىكبيرنهرعنمايتكلمونكثيراالهنودكان

يعرفولم،لغتهمفيالكبيرالنهرتعنيكلمة،المسيسيبي

وقد،الوقتذاكفيأمريكاشماليجغرافيةعنالقليلإلا

المحيطفييصبقدالنهرأنوآخرونماركتاعتقد

.أعادئا

فرنتناك،ديالكونتالحاك!االلواءكان.الاكتشاف

يكونقدالمسيسيبينهرأنيعتقد،الجديدةفرنساش!حا

مأ673عاموفي.للتجارةالأدنىالشرقإلىسهلاطريقا

،مجراهويقتفىالنهرمكانأجعرفجوأجتأ!يسأر!ما

أختيرلذا،الهنديةاللغاتمنبعضاماركتتعلماقدر

جوليت.ليراف!ت

وجوليتماركتأبحر،أم673مايوشهروفي

زورقينفيإجناسسانتمنآحرونرجالوخمسة

بحيرةجنوبصوبمتجهينبالتجديف!وقاموا،طويل!ت

الانيسمىماإلىمتجهين،فوكسنهرإلىميتشيجان

نهرشاهدواوسكنسننهرمصبوعلى.وسكنسنبنهر

المسيسيبي.

أنهوأدركوا،المسيسيبيعبربالتجديف!الم!صشفونقام

خلئفييصسبأنالمحتملمنأنهورأواجنوبا،يجري

كانواالويقطولوعلى،الهادئالمحيطمنبدلآالمكسيك

وصلواعندماولكنالأصدقاح!،الهنودمنالعديديقابلون

وأخبرأعداء،هنودمعتقابلواأركنساسنهرمصسبإلى

فييعيشونالبيضبأنماركتالأصدقاءالهنودأحد

هؤلاءأنالمكتشفونأدركوقدالنهر،علىأجعيداالجنوب

خليجطولعلىاستقرواالذينممبانالأيحونونقدالبيض

يهاجمهماأنمنوجوليتماركتخضي.الم!ين

قفلواالنهربمجرىمعرفتهموبحكما،والأسبانالهنود

.لالزوارقعائدين



36رلكا،كسرما

ومن.إلينوينهرإلىالمسيسيبينهرفيالبعثةأبحرت

إلىكنكاكينهرمنبراوسافروا،كنكاكىنهرإلىهناك

المشغرقتحيث،ميتشيجانبحيرةإلىثمشيكاغو،نهر

أشهر.خمسةنحوالرحلةهذه

رحلتهماركتبدأأم674عامفي.الأخيرةالرحلة

إرساليةإنشاءأجلمنوسكنسنفيالخلئالأخضرمن

بولايةأوتاوا،منطقةفيكاسكاساهنودبيننصرانية

فيالشتاءفصلوقضىماركتمرضوهناك.إلينوي

ربيعفيغايتهإلىووصلشسيكاغو،نهرعلىكوخ

سانتإلىرحلتهفبدأ،صحتهلمماءتولكنأم،675

فيماتولكنه،الطبيةالمعونةعلىللحصولإجناسبم

الطريق.

لويس.،جوليت،إلينوي:أيضئاانو

اللإخوةمنثلاثةماركصال!خوان.!!خوانمار!ى،

مهرجينبوصفهمالمشهورينمنأصبحواالذينالأمريكيين

)جوليوسجروشو:هموالإخوان.الأفلامفيهزلبن

-8861اليوناردوتشيكوم(7791م0981

آرثرذلكبعدأصبحوقد،أدولفوهاربوم(1691

بسبابه،مشهوراجروشوكانأم(.649ا-)888

وكان.وحاجبيهشماربهشعروكثافةالطويلوسيجاره

البيانو.علىوبعزفهإيطاليةبلكنةبكلامهمشهوراتشيكو

كانفقد،الأفلامفيقطيتكلميكنلمالذيهاربوأما

.القيثارةيعزف

عامإنتاحمنهزليفيلموهوالخيلريت!لمىتألقواماركسالإخوان

بتفاحة،ممسكااليسار()إلىتشيكوهمالثلاتةوالإحوان.أم329

.()اليمينوهاربو،)الوصط(وحرولتحو

منيسخرمنهاكثيرفيلما،13ماركسالإخوأنمثل

لهم،الأولانالفيلمانقاموقد.المجتمعمنمختلفةجوانب

مجانينوفيلمأم(،)929الهندجوزفيلموهما

التيبرودواياستعراضاتعلىام(039)الحيوانات

بسببها.والفشهرواتقديمهالهمسبق

ام(،)319القرودشغلفمنهاالأخرىأفلامهمأما

فيليلةأم(بم)339البطحساءأم(،)329الخيلريش

أم(بم)379السباقمفمارفييومام(بم)359الأوبرا

ام(.)389الحجرةخدمة

منذعملهموبدأوانيويوركفيماركسالإخوانولد

استعراضاتفياخرينخوينمبنوتألقواأطفالآ،كانواأن

زيبووكان.الأفلامفىالتمثيلفييبدأواأنقبلبرودوأي

تركحتىأفلامهمفيالرومانسيةالأدواريؤدي()هربرت

ظهرفقدميلتونجوموأما،الثلاثينياتمنتصففيالفرقة

أفلاما.يمثللمولكنهالمسرحعلى

ألمانيفيلسوفأم(.-883ا81)8كارل،ماركس

لحركفنالرئيسيالمؤسس!.كانمحترفوثوريواجتماعي

والشيوعيةالديمقراطيةالاشتراكيةهما:قولمجينجماهيريتين

سوءأوبالتجاهلأحيانايقابلماركسكانوقد.الثورية

أنفسهم.أنصارهقبلمنحتىالفهم

كانلماالتالغتريرإقليمفيونشأماركمه!كارلولد

برزت،دراستهسنىوخلالبروسيا.باسميعرف

،م1835عامفيبالجامعةالتحق.العقليةقدراته

منالفلسفةفىالدكتوراهعلىوحصل،القانونلدراسة

أمراضاماركسعانى.أم841عامجيناجامعة

حينماوحتى.نفسيةأمراضامنهاكثيركانمتكررة

الكابةيعاني،كانالجسميةالناحيةمنسليماكان

وقد.طويلةلفتراتالعملعلىالقدرةوعدموالفتور

كثيروأصبحإنجلز،فريدريكعدا،أصدقائهجميعفقد

له.أعداءمنهم

الجدلية،الماديةاسمأحياناماركسنظريةعلىيطلق

الماركسيةأساسويرتكز.وغامضةصعبةمفاهيمذاتوهي

الرأسماليةوأن،حتميأمرالاشتراكيةبأنالاعتقادعلى

جميعبأنيعتقدماركسوكان.بالفشلعليهامحكوم

نأإلىويرحدلكالتوتر،تعانيالإنسانيةالمجتمعات

.الإنتاجوسائلتطوريجاريالاجتماعيالتنظيم

باريسإلىأم843سنةزواجهبعدماركعم!انتقل

المتوفينالألمانالشبانأحدإنجلز،فريدريكالتقىوهناك

منالعديدكتابةفىمعاوعملاحميمينصديقينفأصبحا

بينببلجيكابروكسلفىماركصعاش.والكتبالمقالات

صحيفةوحررألمانياإلىعادثمأم،848و1845عامي



كسمهرلماا64

مدينةفيزيتونغنورينيخ

أاللألمانيةاالثورةأثناءكولون

اشتهرزقد.م8481مشة

ناطقاألمانيافيمارحص

ال!صلا!طحركةبلسان

المتصرهشة.الديمقراطي

حركةفشلوبعد

هربالثوريةأم848

ماركسكارلبقيةوقضىألمانيامنمارص

أضدن.مديمةشيلاجئاحياته

عطلهي!شأ3إذ،أعفافاحياةماركسعاش

إلىويرسلهاأحياناالمقالاتبعضي!صبوحسان.منهيقتات

معحتهشوواأ،حيدةاءاالعيمقوسيلة!هـأنالجرائد،

!-منتفمهآلصورةيتسلمهاأ-إ!المما!سالمحتالستةأطفاله

إنجلز.

يقتصرا،ر.أصةمحفومار!صرحتاباتامعضمأ.كتاباته

وملاحظاتهمراسا،تهيشملوإنماشححسب!ضبهعلىذأسك

حياته،أثناءالفلسفيةمقالاتهنشرتوقد.بخصبهأالخاصة

أديلادي.االعشرينالقرنفيإلاي!ضشفلمالاحروبعضها

بعضهاوكتب،بمفردهالمقالاتتلكبعضمار!سم!وكتب

جملة51لينتتراوحوهيإنجلز.معبالاشتراكالآخر

اشتيماركسومقالات.صفحة007منيتألفوكتاب

فلسفتهأسم!توضحأم847و1842عاميب!تكتبها

تقومالاقتصاديةأغوىاأرعلىفيهااشئيسيةالفكرةوتتركز

أحسياسياأ!ماابأنيعتقدرهو.البشريالجنسباضطهاد

تلكشييب!!شما،فلسفتهمنضرورياجانبايشكل

أوجدهاالتيالتارلخفلسفةتركتهالذيالأثرالمقالات

هيجل.فريدريكالألمانياالفيلسوف

إنجلزمعماركسكتبهامذكرةالشيوعىالبيانكان

عرضايتضمنوكان.أم848عامفىألمانيةالأاالثورةعمتمية

والتاريخية.السيامسيةالمؤلفينلنظرياتقويل!صهموجزا

،الطبقاتبينالصراعاتمنجملةالتاريخأنالبيانويعتبر

الوسوأطبقةامحلمعتحلالعاملةالطبقةبأنويتنبأ

الحاكمة.

اشئيسية.ماركمه!أ!أعمامنفإنهالمالرأسكتابأما

منها!الأراالمجلدوظهر،!ضابتهشي!شةثلاثينقضىوقد

منوالثالثأضانياالمجلدينإنجلزوأخرج،أم867!شة

المجلدظلقدر.وفاتهقب!!ماركص!تركهاالتيالخطوطات

.مبعثرةملاحظاتهيئةالرائكللى

هذاأنورأىالحرالاقتصادفىرأيهماركسبين

تعقل،بغيرإنفاقهامعالثروةترا!-اإلىمعيؤديالاقتصاد

أجشر.ابنيبينالبؤلمرمميمشرذلكبأنواعتقد

وعن،أخرىمواضئكلمليةحولثسمار!تب

هذهمنالرئيسيوالجزء.ألميةعاثورةبحدوثاعتقاده

الاخرين.وأصدقائهمإنجلزمراسلاتهفىمدونالأفكارا

نأالأساسيالماركسيةمفهوممن.والمجتمعالإنتماج

الاقتصادنظامبأنيعتقدماركسش!صان،حتميةالأشتراكيةا

البديلهيالاشتراكيةوأن،زوالإلىأجةالرأسماأوالحر

الوحيد.

بسببالطبقاتبينبالصراعماركساعتقدكذلك

التنظيماتمجاراةعدمنتيجةالمجتيمشيالحاصلالتوتر

.الإنتاجلوسائلالاجتماعية

-الغربفيخصوصا-الأيامهذهفيماركسيدرس!

رغم،آرائهبأهميةويعترفواقتصاديا،ثوريارحلابوصفه

العلومحقلفيرائدابوصفهمتزايدبش!ط،فهتص!إ

المجتمعاتضدثارلألهماركسهوح!اقدر.الأجتماعيةا

منتقديه،احتقرمتعجرفاكاتباأحصنهر،حافةامستقرة

فسادعلىالتجاربدأصتقدر.شةالمت!إآرائهبسبصو

والمجتمع.الفردلسعادةمدمرةكلنهاويتهنف!إ

الجديئ.الماديةبمالماديةأيضا:ان!

(بموالشيوعيةماركر)كارلالاقتمادانظر:.الماركسيه

.كارل،ماركسالحد!ة(بم)الفلسمةالفلسفة

ركو.مابولو،:نوا.بولوركوما

إمبراطورأم(.08)121أوريليوسماركوس

مذهبوهيالرواقي!،الفلسفةاتبع،مانيرر!فيلسو"

كتبالميلاد.قب!!الرابعاغرنا!يأجونانافيلشأفلسفي

باسمونشرهاجمعهاالاف!سارمنسلسلةماركوس!

تقليدياجوهرياذاتياوصفاالعملهداويعد.تأملات

الرواقيه.الفلسفةانظر:.الرواقيةلفسلفة

نأوقبلالنبلاء.منعائلةفيرومافيماركوسولد

كلاتبنىأم38عامفىإمبراطورابايوسيصئأنطونيوس

ابنافيروسلوسيوسكان.فيروسولوسيوسماركوسمن

ماركوسمنكلاشتركوقد.الشيوخمجلسفيلعضو

.أم96عامفيلوسيوسوفاةلح!تالحكمفيولوسيوس

حكمفترةمعظماخلال،الرومانيةال!مبراطوريةعانت

الحروبمنوالكثيرالتمردوحركاتالأوبئةاس،مار!صو

فلسفةإلىماركوساتجهوقد.الأماميةاجبهتهاامتدادعلى

زعمماركوستقبل.الشخصيةراحتهأح!!مناشواقية

وكان.خيرةكونيةقوةتحكمهأسمالعابأناشواقيةالفلسفة

الطبيعيةالقوانينبتناسقالقائلةالرواقيةبمعتقداتمعجبا

كلفيالموجودةأصمعماويةاالروحفيالمتمثلةوالمعنوية

ولكن،المماتبعدتحيالاالروحبأنيزعموكانشيء.



56جوليلمو،نيكورما

فييرىوكاناستيعابها،يعيدالكونفإنذلكمنبدلأ

بهدوء.الموتلتقبلسبباالاستيعابإعادة

نأذلك،الزعمهذاالحنيفالإسلاميالدينويعارض

،!أمرهير!!اأويأخت!االذيهووأنهاللهأمرمناروح

طبيعينتاجفهوبطمأنينةالموتتقبلأما.الكونوليس

جميعهمالناسمردوأنكتائاأجللكلبأنالإيمانلعمق

الله.إلى

كيفنفسهوعلم،الأنانيةيكرهماركوسكان

خصالهأنبلكانوربما.تجاههاويتسامحالإساءاتيتجاهل

الناسكلبأنوإيمانهالبشريةتجاهبالمسؤوليةإحساسه

.سلامفيمعايعيشواأنيجبوأنهم،مواطنون

-191)7إدرالينفرديناند،ماركوس

6591عاميمابينالفترةفيالفلبينرئيسأم(.989

دستوراالفلبينرئيسأقرام739عامفي.ام869و

للوزراء.ورئيساللدولةرئيسابوصفهواسعةسلطاتأعطاه

بينماوزراء،رئيسلقبمئماركوسأم789عاموفي

منتنحيتهتمتام819عاموفيرئيسا.منصبهفيظل

الواسعة.بسلطاتهاحتفظولكنهالوزراء،مجلعي!رئاسة

اتهمأم869فبرايرشهرفيجرترئاسيةانتخاباتوفى

،الانتخاباتفيبالتزويرلماركوسالتابعالسياسيالحزب

اندلعتأنبعدالبلادمغادرةعلىأجبرثمومن

كورازونفوزإعلانرسمياأعلنوقد.ضدهالاحتجاجات

استقر.الرئيسمنصبوتقفدت،ألانتخاباتفيأكينو

الفلبين.انظر:.هاوايفيماركوس

المتحدةالولاياتحكومةأدانتام889عاموفي

اتهامهماالإداناتشملتوقدإميلدا.وزوجتهماركوس

فيمبانشمراءفيواستخدامهاالفلبينمنأموالباختلاس

،ماركوسعلىالمرضاشتدولكن.المتحدةالولايات

منفاهفىتوفى.ألاتهاماتعنهأسقطتلذلكونتيجة

.ام099عامفيزوجتهوبرئت،بهاواي

قانونطالبكانوبينما.سارأتفيماركوسولد

انتخاباتفيوالدهعلىفازرجلبقتلاتهمالفلبينبجامعة

ماركوسحارب.برأتهالعلياالمحكمةولكن.العامةالجمعية

القواتمعام(1459)939الثانيةالعالميةالحربخلال

منالفلبيننوابمجلسفيوعمل.الأمريكيةالفلبينية

انتخابهتمام959عاموفي.ام959وحتىأم949

.الشيوخلمجلس

مخترعأم(.379)1874جوليلموماركودي،

فيلدورهعالميةشهرةاكتمسبكهربائيومهندس،إيطالي

انظر:الراديو.أواللاسلكيالبرقيالإرسالتطوير

برقيةإشاراتأوللمجارسالأم598عامفىقامالراديو.

ماركونياختراعقبلالبرقيةالإشاراتوكانتالهواء.عبر

ماركونينظامأصبحلذا،الكهربائيةالأسلاكعبرترسل

أولبإرسالأم109فيوقام.اللاسلكيبالبرقمعروفا

فرديغاندكارلشاركوقد.الأطلسيعبرلاسلكياتصال

تحسينإلىأدتأنبوبةاخترعالذي-ألمانيامنبراون

عامالفيزياءفينوبلجائزةفي-اللاسلكىالإرسال

الإذاعيالبثتطويرإلىأعمالهماأدتوقد.أم909

للتجاربرأئداأيضاماركونيوكاناراد!.تبموجط

الدقيقةوالموجاتالقصيرةبالموجاتالخاصة

.(يكروويف)الما

بولونيافيماركونىولد.الأولىحياتهمراحل

تعلمطفولتهوفى.الأراضييمتلكثرياوالدهوكانبإيطاليا،

وبعد،بالعلومقوياهتماملديهوكان،موجهينيدعلى

نأوقرربولونيا.بجامعةالالتحاقامتحانفيأخفقذلك

بنفسه.العلميةدراستهيتابع

هينريشالألمانيالفيزياءعالمأعمالعنماركونيقرأ

إجراءوبدأ،الكهرومغنطيسيةالموجاتمجالفيهرتز

شيدوقد.ام498عامفياللاسلكيبالبرقالتجارب

إشاراتهوأرسلوالدهمقاطعةفيعالسطحعلىأجهزته

وقدالعراء.فيتجاربهبإجرأءذلكبعدوبدأالحجرةعبر

يمكنهبالأرضوالمستقبلالمرسليوصلحينماأنهوجد

ارتفاعزيادةطريقعنالإشاراتمدىتوسيعكبيربشكل

إشاراتهبإرسالهذااكتشافهبعدوقام)الهوائي(.الإيريال

سابقا.يفعلكانمماأبعدلمكان

وفى.اللاسلكيالبرقيدالإرسالدمسهكتحعلماركونىجوليلمو

واستقبالإرسالبتحربةقام،الصورة!ىيبدوكمابهالحاصاليحت

الأطلسي.المحيطعبورهأتناءالرسائل



ركدزلماا66

الختربأعمالاهتمامأيالإيطاليةالحكومةتبدلم

إلىثونىمارذهبلذا،بالمدارسالملحقغيرالصعغير

عراخترابراءةأولتلقىوهناكأم698عامفىبريطانيا

كأ!ونو،مافيدع!علىأيضاوحصل.اللاسدصالبرق

واللاسلايأطبرتالمحدودةكةأصشراأم798عامفيلندن

.وال!شارات

بريطانيةحربيةسفنثلاثجهزتأم998عاموفي

بإرسالنفسهالعامفيوقام،اللاسلكية!ونيماربمعدات

وبدأتفرنسا.إلىالإنجليزيأغنالاعبرلاسلكيةرسالة

ماركوني.جهازباستخدامأيضاالخاصةالسفن

ديسمبر21شى.الأطلسىعبرالأولىالرسالة

ص!مورلرلفامحروصومعاونوهكونىمارأرسلأم109

هذاشانول!ضدا.جونسانتإلىبإنجلترابكورلوولبولدو

دأ!كبعدو.الأصلسى!هـاتأخارافيلاسدشاتصالأول

أ!الاتصاالسمنعلىمار!صنيجهارسفلماسرعان

علىتزيدمسافةعلى،أصشاطئوباببعضبعضها

كم.)00.3

علىجهازهساعدحينماماركونيشهرةازدادت

،أم909عامفيريبابليكسفينةإلىالإنقاذسفنإرشاد

منالعديدرإنقاذأم129عامفيتيتانكوالسفينة

التىالقوانينصدورإلىالحوادثهذهأدتوقد.الأرواح

لاسلكية.أجهزةالكبيرةاشحصاببسفنيكونبأنتقتضي

أغرنامنأحشرينياتاخلال.القصيرةالموجةتجارب

اغصيرةاالموجاتنحواهتمامهماركونيوجهالعشرين

الاحرينالخترع!توبعفرمووقام.الطهويلةوالموجات

الموجاتلاستخدامأضجاريااللاسلكيجهازلتطهوير

.وكبيرةقويةإرسالأجهزةتطلبتالتيالطويلةالهوائية

هذهمثلتتطلبلاالقصيرةالموجاتمحطاتولكن

وتحتلف.أقلوتشغيلهابنائهاوتكاليفالإرسعاليةالأجهزة

إمكانيةفي،الطويلةالموجاتعنالقصيرةالموجات

ماركونيأكم!!وقد،واللي!!النهارأثناءب!!ايةاستخدامها

التوجيهيأ!وائيابا!متخدام،الشعاعنظامومعاونوه

القصيرةالموجةذاالراديوالنظامهذاوجعل.والعاكسات

م3291عاموفي.الاتصالفيوسهولهكفاءةذاتوسيلة

الدقيقةلالموجاتيعملهاتفجهازأولماركونيصمما

هذاوساعدالماي!صوولف(،أوالصغرالمتناهية)الموجات

الاتصكحالمجالفيثورةحدوثإلىالويقفتحعلى

الدقيقة.بالموجاتنيالإلكترر

منالعديد،نوبلجائزةإلىبالإضافة،ماركونيتلقى

جورجالملكمنحهأم419عاموفي.والمكافآتالألقاب

الصليبفارسالفخرياللقببريطانياملكالخامص

ماركونيوتلقى.الملكيالفكتوريالوسامدرجةمنالأكبر

الأمريكيةالمكافآتأكبرتعدالتيفريتزجورميداليةأيضا

الهندسة.مجالحى

النبلاءطبقةنظامفيالنبالةدرجاتمرالماركيز

وتليالبارونأوالإيرلمنأعلىرتبةوالمار!جر.يطانيةإا

حكامعلىالما!ىفييطلقماركيزاغبوكان.أسذوقا

بالماركيزة.الماركيززوجةوتلقب.أخائيةاتالمقاطط

جزرلعشراسمماركيساسجزردجرر.،سمارب

كمأ،005بعدعلىالهادئالمحيطحنوبىتقعبرحصانية

2.كمأ،274الكليةمساحتهاتبلغو،تاهيتيشرقأ!شما

بولينيزياأراضيمنجزءابوصفهاالجزربح!ص!اصرنسام:تقو

أغرنسية.ا

أواهيفاهيماركيساسمحموعةفياشئيسيةالجزرو

ويوابو،ويواهوكا،هيفاونوكو،جريرةأ!جر:هى

رئيسياميناءهيفانوكوفيأوها،تايقريةوتستخدم

تنحدرشساهقةجبالفيهاالجزرومعظمإداريا.ومركزا

منالوديانخصوبةزيادةعلىوتعملالبحر،نحولشدة

منها.تنحدرالتيوالشلالاتالجداولمنأحديداحلال

حرارتهادرجةمتوسطويصل،رطبدافئالجزرومناخ

الأمطارسقوطمعدلويختلف.م52هإلىالعامطول

معم.025منأكثرإلىمعمأ25حوافيمنالسنوية

نسمة.0007حوالىماركيساسجزرفييعيش

لتوفيرالصيدأوبالفلاحةويقومون،بوكينيزيونمعفمهم

وثمرةالموزهيالرئيسيةومحاصيلهما،نفسهما.أ!عاما

.والقلقاسالحلوةوالبطاطاأ!نداوحوزالخبز،شجرة

الرئيسيالمحصولهو(المجففالهندجورالبوالكوبرا

للتصدير.

فىاستقرواالذينالأوائلالمستوطنينتاريخويرجع

يتأكدولم.مضتعام0002إلىماركيساسجزر

مأبولينيزياهوهل،منهأتواالذيالمكانمنالمؤرخون

فيموجودةالحجريةالآثاربقاياومازالت.الجنوليةأمريكا

التيالدينيةبالاحتفالاتالخاصةالكبيرةوالساحاتالمنازل

وصلام595عامفيببنائها.الأوائلسكانهاقام

الجنوبية،الجزرإلىمنداناديألفاروالأمحبانياالم!صشف

الأسبانيالملكنائبمندوزاديالماركيزاسمعلىوسماها

وهوإنجراهامجوزيفأبحرأم197عاموفيبيرو.في

الشمالية.الجزربينأمريكيبحريقبطان

الجزرالأمريكبنالحيتانصياديمنالعديدزاركما

التاسعالقرنمنالستينياتإلىالعشريمياتمنالفترةفي

الجزرتلكسكانمنالالافتوفيحيثالميلاديععتر

عاموفي.الحيتانصائدوجلبهاالتيالأمراضلسبب



76فريستوكر،لورما

جزرأكبريوابوجزيرة

وترحعماركيسالر،

البركانيةالجزرهذهأهمية

الصحىمماخهاإلى

.المزدهرةالنباتيةوحياتها

الحبزشجرةتماروتعتبر

لينصالهمدوجوز

تزرعالتيالمحاصيل

تربةفىجيدلشكل

الخصبة.الجزر

فيقواتهاوأرلستالماركيساسجزرفرنساضمتام842

جزرفرنسااحتلتأم087عاموفيهيفا.نوكو

هرمانالأمريكيالمؤلفوصفوقدكلها.ماركيساس

بولالفرنسيالرمماموقضىتايبى.قصتهفيالجزرملفيل

منالأخيرتينالسنتينأم309عامفيتوفيالذيجوجان

فيها.دفنحيثأواهيفافىحياته

كبارأحد.(م2271-0561)دوقرلبورو،ما

بلنهايمفيالانتصاراتمنسلسلةأحرزإنجلترا.لوأءات

حربفيغاراتهأثناءوذلكوملبلاكيهوأودناردوراميليز

العردق.خلافةسروبانظر:.الأسبانيةالخلافة

ت!شلمولكنللانتقاد،ودوافعهشخصميتهتعرضت

أيضاوكان.أبدااختلافمحلالعسكريةعبقر!ه

ناجحا.دبلوماسيا

أوفوليموساندالثانيجيمسالملكمارلبوروترك

العرلقلقبولوليمايلإنجليزيالبرلماندعاحينماأورانج

إيرللقبمارلبورووليمفمنح.ام688عامفيالإنجليزي

أقوىمارلبورووضعوأصبح.الجيشفىسلطاتومنحه

الملكةلتصبحالعرشآنالأميرةواعتلت،وليمتوفىحينما

زوجةأم(0661474)جنجزسارةوكانت.آن

نآالملكةجعلتوقد،للملكةصديقةأقربمارلبورو

وفيوبأوروبا،داخلياالمسلحةالقواتلكلقائدامارلبورو

دوقاكانالذيمارلبوروقامالأسبانيةالعرشخلافةحرب

ألانتصمارات.منسلسلةبإحراز،الحينذلكفي

فقدداخليا،تأثيرهنجاحهذروةفىوهومارلبوروفقد

فخا،زوجتهوعلىعليهالملكةالسياسيونالأعداءألب

كبوتهتكنولم.العامةالحياةواعتزلالجيع!فيمنصبهمن

التيزوجتهبسببولكنللقدرةافتقارهبسببالنهائية

علىبمكافأتهإنجلتراكرمتهوقد.وعصعبيةمستبدةكانت

عامفىوتمأكمسفوردشايرفيعقارامنححيث،خدماته

أجله.منهناكبلنهايمقصربناءأم507

تشرتشلجوناسمهوكانديفونشايرفىمارلبوروولد

سيرةكتبالذيتشرتشلونستونأجدادمنكانحيث

قيادةتحتهولنداضدالحربمارلبورووخاض.عنه

العصر.ذاكفىحربيقائدأشهرتورانالفرنسيالمارشال

كاتبام(.-395ا56)4كريستولمحرمارلو،

)المأساة(التراجيدياكتابأولكان،بريطانيمسرحى

قصةأعمالهأشهرومن.إليزابيثالملكةعهدفيالبارزين

وجهةوهيأم(،)588المأساويفاوستدكتورتاريخ

منللضياعفريسةعالملسقوطخياليةتصوريةنظر

المحرمةالمعلوماتعلىالحصولفيالشديدةرغبتهخلال

تاريخفىكاتبيسبقهلم.الحسيةوالملذاتوالقوة

التيالقوانينمعالروخصراعبيانفيالإنجليزيمماالأدب

انظر:.الكونىالنظامفيالبشريةالكائناتمكانتحدد

فاوست.

فيتعليمهوتلقىلإنجلترا،كانتربريفيمارلوولد

بالكليةدراستهسنوأتأثناءيؤديكانأنهويبدو،كمبردج

السنواتتركتفقد.الحكومةلحسابسريةخدمات

،الحاناتبإحدىمشاجرةفى،موتهسبقتالتىالقليلة

والدينيةالسياسيةأفكارهبشأنوتقاريرنزاعاتهعلىدليلا

العادية.وغيرالمتشككة



لةآ،رمبةلماا86

تيمورلنكقصتهمنالمسرحيةشعهرتهعلىمارأ!حص!!

مشاهدصوأشعارشىمارأ!كتبم(.1)587العظيم

ححذهوتعور!.للرعبالمتيرلقاهراجللىا،تيمورلنك

أإأ!أ!صوبامارأ!عثدشيالشديدأ،شتنان1مدىالمسرحيات

.3أصسيم!إالهذهالبشريةالإرادةرغبةدحدرومعرهشةالسيطرة

أ!جهاعلىبالتركيزالإحقةاالمسرحياتفيمارلوأتر

مرنشسعريش!ص!!فيالموزونغيرللشعروتطويرهالبطوفي

.المأساةللمسرحيةيصلح

عناصريغتبركانماعلىتركزأ!لاحقةاومسرحياته

الإلحادعناصرمث!!أضهضة،اعصرثقاهشةصىومدمرةهـةخمبأ

يهودي:حيا!سرحياتوهذه.الجنسىذوالشذروالسحر

دكتورء(؟أدإه2)الثانىإدواردا(بم1ء8)!مالطة

فاوست.

غيرهىووالمتكأالبطلاسدراميةاغيرمارلوأشعارتشمل

عاافيونشرهابت!صملتخاتشابمادجونقامحيت،مكتملة

وتشتملكلامميكيا.أدبياأثراوأصبحت،أم895

فيدأرالروماني!تللشاعرينترجمتينعلىالأخرىاالأعمالا

لحبيبتهالمتلهفالراعىاشيفيةالغنائيةأسقصيدة،موا9كك!لو

التىالمومميقيةالال!تمنالمارمبةالة.الةا!ارميلأ،

علىمرتبةأصابععدةمنوتتكونلالنقر،عليهايعزف

منأصابعالمارضبةآلاتولمعظهمأجياكو.امفاتيحش!ط!

البلا!متيك.منأصالعأءبعضهاأح!شرالورد،خشب

اللاتييةسأمرلكااطارمعةآلات!صوالزيلمود.ا،1تمتحعهالمارمبةآلة

العارلى!صأطعديدبم!سحيتا!كحورةلاميما!هو!تلحاحدا،طويلة

واحد.وقت!ياحرهـعليهاا

رؤوسذاتبمطرقةالأصابعالعازهـبضربيقومو

ت!صبيرويتم.الخيوطاوالقويأواللينالمطاطمنمصنوعة

تضخيمجهازتسمىمعدنيةأنابيببوساطةالأصواتا

ومعظم.منهاواحدإصبعكلتحتيوجدحيث،أصوتا

تصلأبعادذاتإصبعا52إلى94مرلهاالمارمبةا،تآ

ورخيما.قوياصوتاالالةوتصدر،!تافأو54.إلى4من

قبلماإلىالمارمبةآلاتتشبهاكتيالالاتتتارويعود

إفريقيافيمعروفةالمارمبةالاتأصبحتوقدأخارب.ا

أمريكافيالتيالمارمبةآلاتلمحعضو.أسلاتينيةارأمري!صا

عازفينخمسةأوالأربعةيم!شبحيثجداطويلةالإتينيةا

احد.روقتفيعليهاأ!زفا

(؟المي!ديا!حتمرولىا)القردري!ب:نظرا.رك!،ر!ط

)الحبهةالأولىالعايئالحربذ(،-رية)معاهـكالجيش1

افينهرفروعأكبرالمارننهرلهر.،المارن

ويجريفرنسا،بشرقيلانفرسهضبةمنينبعبفرنسا.

بزراعةغنيةأراضعبركم005لمسافةوغرباشمالآ

باريس.شرقيجنوبالسيننهرفيويصب.الحبوب

الجهةمعالنهريرتبطالنهر.عبرال!جيرةالسفنوتمر

ستراسعبورجإلىنانسيعبرتجريقناةبوساطةالشرقية

الراين.نهرعلى

نرنساملكةأم(.397-)1755أئطواليتماري

طيشهاساعد.الفرنسيةأضورةاخلالبالمقصلةأعدمتاكتي

.الثورةبدءفيوأسهمالملاصةإضعافعلىوتآمرها

وقد،ومتهورةوذكيةجميلةالصغيرةالملكةكانت

إلىاتجهتلذا،البلاطلحياةالرسميةالش!طياتملت

الفاخرةالحفلات:مثل،بالملذاتنفسهاعناكترويح

ينقصكان.والمقامرةالخيولوسباقالمسرحيةوالتمثيليات

القليلإلاالجادةالأمورتعطيتكنول!االجيد،أضعليماماري

القادرينفرنساوزراءعزلشيتترددوأصم،الاهتماممن

ملذاتها.-الملكيةالنفقاتلخفض-جهودهمهددتالذين

،تريانونبتيقصرعشرالسادسلويسالملكأعطاهاوقد

عنباكترويحيقومونوأصدقاؤهاالم!سةحانتحيث

أنفسهما.

فسادعلىتأنيبهاتمقدرجدا،مكروهةماريأصبحت

الماليةللأزمةاهتمامأيتعطوأ3أجلاط،امحاسعيبعلى

حدإلىعنها،والسيئةالكاذبةالقصصرويتوقدبفرنسا.

لحسابجاسوسةكانتأنهاعلىالشائعاتأتيرتأن

المتغطرسينأنماطتوضحقصةالقصصهذهومنالنمسا.



96روزماري

فيفرنساملكةأصبحتحيسماعاما81عمرهاكانأنطوانيتماري

العرلت!.توليهامنمشة02م!أقلبعدأعدمتأم،774عام

مسؤولامرةذاتسألتإنها:يقالحولها.التفواالذين

"ليس:إجابتهفكانت،الباريسيينغضبسببعنرسميا

كعكا.يأكلوندعهمإذنردها،فكانخبز"،لديهم

وكانخطبالنمسا،بفييناماريولدتحياتها.بواكير

ومارياالأولفرأنسيسللإمبراطوروالمفضلةالصغرىالابنة

تمتوقد،المقدممةالرومانيةالإمبراطوريةحاكميتيريزا

لفرنسا.ملكةمايوفاتصبحأنأملعلىتربيتها

عامفيالعهد()وليالفرنسيالدوفينتزوجت

لويسالملكالدوفينأصبحأعوامأربعةوبعد.أم077

الملكة.ماريوأصبحتعشرالسادس

،أم978عامفيمرتينماريالمآسيأصابت.الثورة

فقدوقد،الفرنسيةالثورةوبدأتالأكبرابنهاتوفيحيث

ولكنتدريجيا،للبلادحكمه-الإرادةالضعيف-زوجها

منتقويأنوحاولت،بشجاعةالخاطرواجهتماري

الشعبغضبمنزادتولكنها،لويسالملكإرادة

الثورية.للتغييراتالعنيدةمعارضتهابسبب

أنطوانيت-ماريبنصيحةيعم!!كانالذي-الملكقام

ولكن،أم978عامفيمرتينفرسايحولالجنودبحشد

أضعف،الملكيةالسلطةوأصبحت،العنفالمرتينأعقب

-أم978أكتوبرأوائلفي-الثانيةالمرةفيإنهحيث

إلىمسيرةفيالبائسةالجائعةالباريسيةالجماهيراتجهت

قصرإلىالانتقالعلىالملكيةالعائلةوأجبرتفرساي

وماريلويسأصبحالحينذلكومنذ.بباريستويلري

بالفعل.سجينين

لمعلىالقادرينالحاكمينيكوناأنبإمكانهماوكان

حدثمثلما،الدستوريةالملكيةدعمأجلمن،الأمةشعث

المعتدلينالدولةرجالنصيحةيتبعالملكنهماإنجلترا،في

ماريتآمرت،ذلكمنوبدلأميرابو.ديالكونتمثل

حكاممنالعسكريةالمساعدةعلىللحصولأنطوانيت

النمسا،ملكالثانيليوبولدأخيهامنخاصةأوروبا

للثوار.مطلقاامتيازاتأيةتعطيأنورفضت

ويه!-أخيرا-أنطوانيتماريأقنعت.الملكيةسقوط

خرجتوقد،أم197يونيو02فيباريسمنبالفرار

الشرقيةللحدودمتجهةعربةفيمتنكرةالملكيةالعائلة

الملكعلىتعرفالمتيقظينالوطنيينأحدولكنلفرنسا،

الملكإيقافوتم،الورقيةالعملةعلىالمطبوعةصورتهمن

وأدى.باريسإلىالحراسةتحتوأعيدافارانفيوالملكة

بهما،الشعبثقةفقدانزيادةإلىوماريلويسهروب

الحدإلىأدىجديدادستورايقبلبأنوعدلويص!ولكن

سلطاته.من

منالمساعدةعلىللحصولتعملماريكانت

عامفيوبروسياالنمسامعالحرببدأتوحينما،الخارج

وارتابالأعداء.إلىعسكريةأمعراراأفشت،أم297

01وفي.الخيانةتلكبسببمذنبةأنهاوأيقنالشعب

حيث،السجنفىبحكامهالشعبزجأم297أغسطس!

الملكية.انتهتوبذلك،ملكهأمورتوليعنالملكأوقف

يناير21فىبالمقصلةعشرالسادسلويسأعدموقد

مريرةمعاناةبعد،أنطوانيتماريوقدمت،أم397

بتهمةالمحاكمةإلى،وشجاعةصبربكلتحملتهاوقاسية

بالمقصلة.وأعدمت.الخيانة

الفرنسية.الثورةأيضاانظر:

للملكالبحريالأسطولسفنمنسفينةرورطري

بورتسماوثمنبالقربغرقتإنجلترا،ملك،الثامنهنري

اكتوبرمن11فيأذيعتلفازيبرنامجوفي.أم545عام

منوغيرهمالغواصينالمتفرجينملايينشاهدأم829عام

رفعواجهالبحر.منالسفينةجسميرفعونوهمالفبن

منالعملهذاإتمامجعلمماهندسيةمشاكلالسفينةجسم

بريطانيا.فيالآثارلعلمالضمخمةالإنجازات

وقتا،استغرقتالتيالحطاما!شعادةعمليةوأثناء

البوصلاتمثل،السفينةمنالأشياءآلافاستخرجت

مدافعهامنوكثير،والصواريالأشرعةحبالمنوأجضاء



سيلستماري"7

عامالماءصالسفيسةالآثارعلطءرخأ.أ54ءأعاشصهـصتحداحسشيةاشاعت؟احتاص!.اهـهـياطلكا!أسصواص!!ىت!طروزماري

الإصا،حا!.:اادرمسما!عتانهاقيصيحصامتاح!أحدكأع!رص!ا"لا-هىر.أم829

أضياالشخصيةاللوازموكانت.والسهامأطويلةاالأقواسوا

وألعاب،أحاديةواالرقبةذاتالأحذيةتضمامعتخرجت

منعديدةأنواعولقاياالمو!ميقية،والالاتوالطاولةالنرد

إلىومحتوياتهالسفينةجسمانقلتموقد.الطعام

شيهتقامخاص،متحم!فيعرضرحيث،بورتمسماوث

الآثارعلماءرعايةتحتعليهاوالحفاصأالتجديدعمليات

البريطاني!ت.

عليهاعثرحبيرةأمريكيةباخرةبماري

اختفاءحانو.أم8لا2عامالأطلسيالمحيطفيمهجورة

الغامضة.البحرأسراراحجرمنالبحارة

سكوتيانوفافيأم861عامسيلمستماريبناءتم

نيويوركمنأبحرتأم8لا2عامنوفمبر5وفيب!صندا.

الكحولمنشحنةتحملوهيإيطاليافيجنوهإلىمتجهة

ماريأجاخرةاالبحارةبعفه!رأىشهروبعد،الصناعي

والساح!!الازورجزرب!تالطريقمنتصففيسيلست

علىأحدايجدوالمعليهابعضهماصعدولما.البرتغالي

كانتالمعداتوأغلبأخموينواالشحنةأنرغممعطحها،

تموقدالإلحاروأحهزةأسجاةازوارثماعداهناكموجودة

تحقيقمحكمةقامتحيت،طارقجبلإلىالباخرةنما!

لديها.المتوافرةالقرائنكلبفحصبحرية

الباخرةطاقمااختفاءعنعديدةنظرياتعرضت

حاوأ!اأنهمالمحققينبعضواعتقد.وابنهوزوجتهوربانها

خويهددهاكانالباخرةلأن،النجاةزوارلىفيالهرب

بعضهموظن،انفجرتقدالححولدوارقالأنأو،الغرق

معاصطدمقأنهاأو،الباخرةهاجمواالقراصنةأنالآخر

الانحتىمقنعتفسيرعلىيعثرل!اأنهإلاضخما.حبار

حل.بلاالغامضالسرولقي

التانيةالزوجةأم(.847-1917)!يسماري

فرانسيسالنمساويالإمبراطوروابنة،بونابرتلنابليون

.ال!وأ!

منطلاقهبعدأم081عامنابليونتزوجت

حيثأم،181عامابناأنجباوقد.جوزفينالإمبراطورة

الثافي.بنابليونذأكبعدعرف

حينمانابليونمعبالذهابلويسلمارييسمحل!ا

فيينا.منبالقربلممخنبرونفيوالنهاهيوعاشت.نفي

بارماالإيطاليةالدوقياتتسلصتأم681عاموفي

وفاتها.حتىبحكمهاوقامتوجوالستالاوبياسنزا

فيولدت.نابليونوفاةبعدمرت!تلوي!م!ماريتزوجت

أضمسا.بافيينا

الثانى.نابليونبمالأولنابليونبمجوزفين:أجضاا!ر

الابنةأم(.أ-587)542أسكتلئداملكة،ماري

وماريأسكتلندام!كالخامسجيمسأطملكالوحيدة

عندماأسبوععلىيزيدالأميرةاعمريكنولمأوهـحويز،



17تيريزاماريا

-صسرعانولكنأبوها.مات

ى!!----لأعلىملكةأعلنتما

-7!هذهحياةوقصةأسكتلندا.

-ع؟ص!!ي!ووع!7ابنةعنقهاضربتالتيالمرأة

؟!-7:ر+ش!حقصةالأولىإليزابيثعمها

-ء-ص؟-لم!كمح!!ض!بمتالمآسىأكبرمنتعد

!بما*؟برئجئ7-7!-+-ى.التاريخية

بخ-7؟غ!؟7؟سذ!--فرنساإلىماريأرسلت

أسكتلنداملكةماريعمرهامنالخامسةفيوهي

الخامسةفىوهيالمتوجالفرنسيالأميرتزوجت.لتتعلم

زواجهمابعدملكاوأصئزوجهاعمرها.منعشرة

فرانسيسانظر:.أم056عامفيتوفيولكنهمباشرة

الثانى.

مأ561عامفيأسكتلنداإلىماريعادتحكمها.

في،بروتستانتيبلدإلىتحولتوقدأسكتلندأفوجدت

انتشارعلىتعترضولم،كاثوليكيةرومانيةأنهاحين

ما565عامفيولكنهاالأمر،أولالبروتستانتيةالعقيدة

يعرفكانالذيستيوارتهنريعمهاابنتزوجت

الكاثوليكيالنبيلالشابهذاصعودوكان،دارنليباللورد

الأقوياء،البروتستانتاللورداتثورةفيسبباالسلطةإلى

بعداكتشفتالملكةأنإلا،الثورةأخمدتماوسرعان

جعلهاممافيه،لاخيرضعيفارجلاتزوجتأنهاقليل

تكرهه.

دافيدالإيطاليالموسيقار،الخاصماريسكرتيروكان

إليها.المقربينمنأصبحقدأم(566-ا)533ريزيو

واقتح!ت،بهعلاقتهاعنالأسكتلنديينألسنوتحدثت

الإيرلاتمناثنانيقودهاالرجالمنمجموعة

ريزيووأخذوابماريالخاصةالطعامحجرةالأسكتلنديين

جمعماريهربت.الموتحتىوطعنوهالمائدةعلىمن

وقد،بشهرينذلكبعدولداماريولدت.دارنليزوجها

ملكالأولجيمسالملكبعدفيماالولدأصئصذا

.إنجلترا

طويلوقتيمضولمزوجهاكرهفيماريواستمرت

إيرلهيبورنبجيمسواضحااهتماماتظهربدأتحتى

منشحنةانفجرتم5671عامأوائلوفىبوثويل.

عليهوعثردارنليفيهيعيشكانالذيالمنزلفيالديناميت

خططبوثويلأنتعتقدجميعهاأسكتلنداوكانتميتا،

بوثويل.منماريتزوجتفقطشهورثلاثةوبعد.للجريمة

أرغمقفقدهلاكها،فيالزواجهذاتسببموتها.

،أم567فىابنهالصالحالعرشعنالتنازلعلى

وهربت.ليفينبحيرةفيجزيرةفيسجينةوأصبحت

إلاصغيرا.جيشاثونتوام568فيالجزيرةمنماري

قواتها،وهزمتضدها.تكونكادتكلهاأسكتلنداأن

مركزهىكانتوهناك.الحمايةتطلبإنجلتراإلىفهربت

لأن،الأولىإليزابيثالملكةعمهاابنةضدتدبرالتيالخطط

نأتريدكانتلأنهاأوإنجلترا،عرشفيبالحقادعاءلها

انظر:.الكاثوليكيالرومانيالمذهبإلىإنجلتراتعيد

إيرلمنزلفيلعمجينةشبهماريوعاشت.الأولىإليزابيث

.شروزبري

نقلت،خطورةأكثرضدهاالدسائسأصبحتوعندما

لقتلمكيدةفيتورطتأنبعدالسجنإلىماريإليزابيث

بريئة-أنهاادعتوقدأم،586فىإليزابيثالملكة

فبراير8فيعنقهافضرب،مذنبةأنهاالمحكمةووجدت

.ام587عام

رومانيةإمبراطورةام(78.ا-)717تيرلراماريا

منوأميرةوبوهيميا،للمجروملكةرومانيا(إلى)نسبة

فىقوينفوذذاتكانت،النمساويةالإمبراطوريةالأسرة

فيالحكاموأقدرأحكممنووأحدةالأوروبيةالشؤون

الذكاءشديدمستشارهابمساعدةوقا!طالنمسا،تاريخ

الخارجيةالشؤونلمادارةكونيقالأميرالوزراءورئيس

زيادةعلىالاقتصاديةإصلاحاتهاعملتوقد.بمهارة

،والبناتالأبناءمن61لهاوكانإمبراطوريتها،رفاهية

ماريانظر:لفرنسا.ملكةأنطوانيتماريإحداهنكانت

أنطوانيت.

الإمبراطوروالدهاوكانبفيينا،تيريزامارياولدت

هابمسبيرج.عائلةمنورسظرجلآخر،السادستشارلز

صدرقدكانقرارعنالعامبالإعلانقامأم472عاموفي

العالي،الأمرمرسوميسمى1713عامفيخاصبشكل

تقبلوقد.أراضيهتيريزامارياترثبأنالمرسومهذاسمح

بألاووعدوا،المرسومهذابأوروباالرئيسيةالدولحكام

تيريزا.مارياأراضيعلىيعتدوا

وكانت،أم074عامفيالسادستشارلزتوفي

الخلافةحربفيبالهجومبدأتالتيالدولأولبروسيا

وأسبانيا.وفرنسابافاريالهاانضمتماوسرعان.النمساوية

منبالرغمتيريزامارياأراضيمنبأجزاءكلهاوطالبت

قواتبمساعدةوبريطانياهولنداقامت.السابقةالوعود

زوجأصبحام745عاموفي.الحربخلالتيريزاماريا

للوراناسمابقالدوق،ستيفنفرانسيستيريزا،ماريا

درالسيسباعتبارهالمقدسةالرومانيةالإمبراطوريةإمبراطور

الدولة.شؤونمعظمعلىظلنفوذهاولكن،الأول

ام748عامفىالنمساويةالخلافةحربانتهت

فقدتالمعاهدةهذهوبموجب.لاشابيلإكسبمعاهدة



يرةجز،يارما72

حص!حيث،الغنيةمميليسيامقاطعةصلتقريباتيريزاماريا

اعترشتوقدبرومميا.ملكأصانياصريدريكالملكعليها

أوائ!وفي.الأخرىأملاكهاتحاهبحقوقهاأوروباقوى

مارياعملتالميلاديعشرالثامنأغرنامرالخمسينيات

عاموفيكبيرا،جيشاولنتداخلياقوتهازيادةعلىتيريزا

شقدهابسبصللانتقاءتخطط!صانتبينماأم756

تتاممعتو.ثانيةأعجوملافجأةالثانيفريدريكقاممميليسيا،

علىتيريزامارياأحبرتحيث،الحربمنأعوامسبعة

السنواتحصبانظر:بسيليسيا.أجتهامطاعنالتنازل

كبرالأابنهاوأصبح،م1765عامشيزوجهاتوفي.السبع

وفي.الثانىجوزيفباعتبارهالمقدساشومانيالإمبراطور

شيوبرومميارومميامعتيريزامارياانضمتأم772عام

عااوشيأجسيا،جاإقليممعظماعلىوحصلتبولنداآ

مارياتوفيتثيا.ترمنبوكوفيناإقليماأخذتأم775

بفيينا.تيريزا

،األحااصوصغيرد،جزيرهمارياجزيرة.دجريرةماريا،

اكشرقىأستاح!اعنبعيدةس!.13وصهـضهاأك!9يتعدى

ي!الجزيرةتسمانآبلأعوأصندياالم!ضشفراروقد.لتسمانيا

حتىالأصليوناالتسمانيونيس!صهاوكانأم،642عام

عامفيهناكالبريطانيونوأقام.أم082عامحوالي

عامفيعنهاأضنازلاتموقدأطشرطة،مخفراأم()825

بدأحينما،السلطاتوقامتآرثر.ميماءأحلصاأم()832

ومركزدارلينجتونفيكزمربإنشاء،الشرطةمخافرنظام

المعروف!تالمسجونيرأحدوكان.بوينتلونجيفيعقوبات

عامشينفيالذيأوبراينمعميثوليمهناكجيدا

حريةومنحأ!شراليافيآرثرميناءإلىبريطانيامنأم()884

.الأيرلنديالتمردحرح!فيدورهبسببمشروطة

القرنمنالخمسينياتشي-أخفياشترةانتهتولما

للمشروعاتالمستوطنةفتحت-الميلاديعشرالتاسع

عاموشي.مهمةحرفةالأغناماتربيةوأصبحت،الخاصة

صناعاتوقامتنفوذابرناكيأنجلواكتمسبأم884

أعمالإنشاح!تمأم()229عاموفيوالحرير،النبيذإنتاج

004إلىالسكانعددووصلدارلينجتونفيالإسمنت

الإسمنتأعمالإغلاقإلىالجسيمةالخسائروأدت.نسمة

وفي.الأصليةالأرضإلىالناسوانتقلأم(،039)في

الحيواناتحمايةهيئةحعلتالشرينالقرنمنالستينيات

عاموفي،ابىريةأطحيادملجأالجزيردأخسمانيةاأطيوروا

قومية.حديقةأصبحتأم719

البلادفيالبريالحيوانال!:.العربيةالماريا

رية.افىالعاشحة(بم)التديكاتالعربية

جبلقمة51منمارياناجزرتتكونصر.ماريائا،

جبلامتدادمنالجنوبيالجزءوهيالهادئلالمحيطبركاني

إلىغواممنكم92251مسافةإشيمتدبالماءمعمور

الجزرمعظمهافيمارياناجزروت!صن.تقريباأجابانا

تسمىالتيالجزرمنكبيرةعةمجمومنالشرقية

أراضىمساحةوتبلغ،الصغيرةالحزروتعنيميكرونيزيا

سكانهاويبلكلدد،كم6201ألاريانااجزر

فيفرد1؟33...حوالييعيع!ر.نسمة005761

باقيويعيش.بسايبانضد00063حوالير،غوام

.أخرىجزرعلىالس!ظن

دولمنوهي-غوامعداشيماماريالاجزروتتبع

منالجزرفيالمقيمينوأغلب،المتحدةاطولايات-ال!صمسولث

الكومنولث.عاصمةهيوسايباد.المتحدةأ!أ،ياتامواطني

بعضهاوفي،وعرةلمارياناأجةالشماالعشروالجزر

وأناتاهانوأجريانباجانوتعتبر.دوريبشك!تثوربراحبت

التيالصورأو،الجيريالحجرويب!!الحزر.هذهصبرأ

الجنوبيةمارياناجزرفىانبركانيةالممحدراتعلىتصصورأ

أخرىجزروهناك.أحشماليةاالمجموعةمنأقدمألهاالحمص

وتينيان.وسايبانروتاوهيمهمة

أوماتاك،خليجعلىيطلحراسةمركزغوامجزرفي

منتص!منمارياناجزرحكمواعندماأ،سبانيون1لناه

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرحتىعشرالسابعالقرن

هذاوممايبانبغوامئيسيةالالصناعةالسياحةوتعد

المتحدةبالولاياتيةالعس!الخدمةأنإلىبالإضاشة

.غوامشعبمنالعديدتستوعب

وقدالكاموروسيين،الأصليينالجزرس!صانويسمى

الأوائلالمستوطنينبينمنكانواأ!ذيناأسلافهمجاء

تزاوجوقد.السنينآلافمحذآسيامنبمي!صونيزيا

.الأخرىوالشعوبوالفلبينيينالأوروبيينباسحيونأحصاموررا

الغربية.العاداتمنالعديديمارلحمونواليوم

أولبقيادةماجلانفرديناندالبرتغاليالمكتش!قام

إلىمجموعتهوصلتوقدوروتا.غوامإلىأوروبيةحملة

ديلوسإيلالربحارتهوممماهاأم،521عامفطالجزر

الموادأخذواالجزرمكانلأناللصوصجزرأو،لادرونس

وحصلت.والطعامبالماءإمدادهالعدأعسفناعلىالموجودة

عامفيأتىأسبانييسوعيمنالحالياسمهاعلىالجزر

وحتىام668عاممنالجزرأممبانياوحكمت.أم668

الحرببعدالمتحدةالولاياتوأبقت.أم898اعا

وباعتأعابحريةقاعدةغوامعلىالأمري!جةالألممباليةا

ألمانيا.إلىالجزرمنماتبقىأسبانيا

القوأتولكنأم،419فيغوامالياباناحتلت

يوليوشمهريفيا!متعادتهاالأمريكيةالمسلحة



37يةرلماا

فيقديمحراسةموقع

مارياناجزرإحدىغوام

أوماتاك.خليحعلىيطل

هدابمواقدالأممبالىاكان

حزروحكمواالموقع

أم065نحومنماريانا

التاسعالقردأواخرإلى

عشر.

بحريةجويةقواعدوبنتأم449عاممنوأغسطس

الولاياتحكمتكماالجزر.منعديدةأجزاءعلى

جزءابوصفها-غوامعدافيما-المارياناجزرالمتحدة

الأمرعايةتحتالواقعةالهادئالمحيطجزرمنطقةمن

المتحدةالولاياتوافقتأم769عاموفي.المتحدة

الشمالية،ماريانابجزرالخاصالكومنولثتكوينعلى

ودخلت.غوأمعدافيمامارياناجزركلتشملحيث

حيثأم،869نوفمبرفىالتنفيذحيزالاتفاقيةهذه

وتحكمت.المتحدةالولاياتمواطنيمنشعبهاأصبح

ظلتولكنالداخليةشؤونهافيالكومنولثحكومة

الخارجيةالشؤونعنمسؤولةالمتحدةالولايات

عنها.والدفاعللجزر

الثانية.العالميةالحربأيضا:انظر

بأمشرأليا،كوينزلاندشرقىجنوبفيمدينةمارديورو

يبلغ.وبيرنتوايدبايلمقاطعتيالإداريالمركزهيوالمدينة

،مارينهرعلىوتقع.نسمة829.22سكانهاعدد

المنطقةوتنتج.برزبينشماليكم025حواليبعدوعلى

بغاباتها.معروفةوهيوالسكر،اللحومأبقاربهاالمحيطة

والصناعاتالسكرتكريرالمدينةصناعاتأهمبنومن

فيويوجد،اللحوموتصنيع،والخفيفةأضقيلةأالهندسية

وقد،الأخشابلتصنيعكبيرانمصنعانأيضاماريبورو

.أم843عاممرةلأولمستوطنةماريبورومنطقةاتخذت

الفخمةالقديمةمبانيهافيللمدينةالتاريخيالثراءوينعكس

لدرجةللإعجابالمثيرةالقديمةالمنازلبعضتشملالتي

كوينزلاند.فيالريفيةالمناطقفيكبيرة

تعيشالتيالظباءمنأنواعثلاثةعلىيطلقاسمالمارية

فاعولون،جلديكساءولجميعها.الصحراويةالأقاليمفي

داكنةرقعةوجوههاتعلوكما.المحيطةبيئتهامعشاقلم

الكتفين.عندمنمترارتفاعإلىالماريةقامةوتمتد.متميزة

باسمأيضاإفريقياوجنوبيشرقيفيالماريةوتعرف

والجمزبوك.ظبي،الجمزبوك:انظر.بيساأوالجمزبوك

طويلةقرونلهاالعربيةالمهاةالشائعوالمممهاالعربيةوالمارية



المؤمنينأم،القبطيةمارية74

القررنذاتإفريقياشمافيومارية.مسننةومستقيمة

الخلف.إلىمتجهةصبيرةقرونأ!االمعقوفة

،اللونالبراقةالوحشيةالبقرةهىالكلهـبعندوالمارية

كروهاذوقد.العيونوسعةالجمالشيالمرأةبهايشبهون

أسشاعر:اقال.أصشعرياتراثهماشيكثيرا

أوردهااللونلؤلؤانمارية

خمرفرقذعنهاوبنسطل

برامجطريقعنالانقراضمنأحربيةاالماريةأنقذت

الجزيردرأقصاأمنأحديدافيالأ!ثرفيوالتربيةالمقيدةالتربية

!س!جحهالىلىا!لأرولاتاىإحدىوكانت.العربية

فيشين!ضحيوانحديقةفيربىأقصيعمنالمقيدةالتربية

كما،المتحدةأ!لاياتاكأهـب!جنوفيأريزوناولاية

أمكنةفيأيضاالمعقوشةالقرونذاتألماريةاتربيةجرت

البرية.فيسراحهااطلهتثم،مقيدة

الجائر.الصيدبسب!الوحودنادرةالماريةأصبحت

-؟اهـ،6-؟)المؤمدينأمالقبطيلأ،مارية

الرسولزوجةشمعونبنتماريةالمؤمن!!أمم(.637

س!اللهرسوأ!أرساألمابمصر.حفمقريةفىولدت.!!!

يدعوه،الإس!صدريةاملكأطقوقساإلىبلتعةأبيبنحاطب

لملكنه،رقيقةإجابةالمقوقسهـأجاب7سنةللإسلام

وعرضسيرينوأختهاماريةمنهاهداياوأرسل.يسلم

كل!!اللهرسولتزوجثمافأسعلمتا.الإسلامعليهماحاطب

لهأنجبتالتيوهي،اليمينبملكيطؤهاوكان.مارية

أعتقها:والسلامالصلاةعليهقالولذاهـ.8سنةإبراهيم

ودفنت،الخطابلنعمرخلافةفىبالمدينةماتتولدها.

ووئ!.النبيزوجاتانظر:بالبقئ.

فيلسوف.(م3791-2881)كجا،نريتاما

نفوذاالكاثوليكالرومانعلماءأكثرمنوواحد،فرنسي

الجديدةللتومانيةرعيماكان،الميلاديالعشرينأغرنافي

أغرونافيطورهالذيالفلسفيالنظهامإحياءفيالمتمثلة

إلىداعياالأكوينياتوماأغديسااللاهوتعالمالوسعطى

والأ!مبا!.الإيمانب!تالربط

وفي.المعرفةنظريةماريتانأعمالمنال!ضيرتتناول

الأفكار،هيكلبتحلي!!قامأم()329المعرفةدرجةكتابه

الترتيبحسب:هيالمعرفةمنأنواعثلاثةوتحديد

التجريبي.للواقعأ!لميةاالمعرفةأ:التصاعدي

هكذا(.)يحونبكلمةالخاصةللمبادئأخيبيةاالمعرفة2-

،السماويالوحيخلالمنللإلهالعلياالمنطقيةالمعرفة3

الأسبابفهموراءفيماالمعرفةيعنيماريتانكانوقد

البشرية.

إلىالبروتستانتيةم!وتحول،بباريسماريشانوأسد

فىتعليمهتلقى.أم609عامفيالرومانيةأعاثوليكيةا

إلىأم419عاممنالفترةشيال!صاثوليكيالمعهد

منالفترةفيللفاتيكانالفرنسيالسفيروكان،ام939

ماريتانكتبتشمل.ام489عامإلىبمأ459عام

المذهبأم(بم)359والشعرالفن:ايلاخرىالرئيسية

أم(،)489الأسبابمدىأم(بم)636المتكاملالبشري

أم(.165)والدولةالرجل

مسرحيأم(.كاتب1763)688بيدرمارلدو،

الطقةنهوضأساساكتاباتهلتتناو،فرنسي:قصصي

النبلاءعصرمحلتدريجياتح!!!طلتا!اءلممطىا

فرنسا.فيحاكمةاجتماعيةقوةبوصفها

تعتمدالتيالهزليةمسرحياتهبسببشهرتهذاعت

وبطلاته،ن!المرأةوحهةمنالحبمشكلاتعلى

رقيقوحديثهندهاء،وذواتومثقفاترشيقات

التقلب:الهزليةالكوميديةمسرحياتهومن.مهذ!ر

أم(؟)073والحظالحبلعبةأم(،)723المزدوج

أم(.)737الكاذبةالاعترافات

هما:يكملهمالمولكنهقصتينأيضاماريفوكتص

الناجحالفلاحأم(؟741-)1731ماريانحياة

أم(.736)1735

تعطيالتيالفرنسيةالقصصبنمنال!صابانوكان

يدكارليهبالكاملواسمه.الوسطىللطهبقةواقعيةصورة

باريمه!.فىولدماريفو،ديشمبلان

اكتسبت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتإحدىماريلاللى

يبلباسمفن.والشحنالصناعيةالمجالاتفيخاصةأهمية

الجانبفيتقع.نسمة4،لا826229لممكانهاعدد

وتبلغ،الجنوبيةالمتحدةالولاياتمنالشرقيالشمافي

مدنوأكبرعالمىميناءوهي2كم29027مساحتها

الأكاديميةمقرفهي،الولايةعاصمةأنابول!مىأما.الولاية

الأمريكية.المتحدةأطولاياتالبحرية

إلىإشارةالقديمالصفبولايةماريلاندتلقب

الأمريكيةالثورةأثناءحاربتالتيالمنتظمةالحشود

علىواشنطنالعاص!ةأقيمتوقدأم(.1783)775

للولاياتالفيدراليةالحكومةإلىماريلاندوهبتهاأرض

.أم197فيالأمريكيةالمتحدة

إلىماريلاندمعظمتشيسابيكخليجيقسم.السطح

ويغطى.الغربيوالساحل،الشرقيالساحلبمقسمين

وجزءاالشرقيالساحلجميعالأطلسيالساحليالسهل

بيدمونتمنطقةوأوديةجبالوتمتد.الغرليالساحلمن



57نجو،ينرما

ماريلاندجباللمملسلةوسطلتقابلالساحلمنغربا

جبالسلسلةمنطقةمنضيقشريطويقعالزرقاء.

مزارعوتمتدالزرقاء.الجبالسلسلةغربوواديهاالأبلاش

واديفييقعالذيالجزءفيوالحقولالفاكهةأشجار

الغربيةالحافةالأبلاشهضبةوتحتل.هاجرستاون

لماريلاند.

والصناعةالمالمراكزمنبالتيمورتعتبرالاقتصاد.

منطقةوتقوم.المتحدةالولاياتشرقىفيالمهمةوالتجارة

الكهربائية.الأجهزةمنوغيرهالرادأربصناعةبالتيمور

بالحركة.يموجنشيطميناءوبالتي!ور

فيحكوميةجهاتلعدةالرئيسيةالمراكزوتوجد

منوكثير.واشنطنالعاصمةمنالقريبةماريلاندمناطق

الفدرألية.للحكومةخدماتهاتقدمماريلاندفيالشركات

مصايدأماماريلاند،فيالمزارعمنتجاتأهموالدجاج

والمحارالمحارصيدفيتخصصستفقدللولايةالأسماك

الملزمي.

الجونكويانالهنودعاش.تاريخيةنبذة

إلىالأوروبيونيصلأنقبلماريلاندفيوالسوسكهانوك

مستوطنةأول،الفرجينيكلايبورنوليمأسسوقد.المنطقة

وفى.كنتجزيرةعلىوذلك،أم631عاماستعمارية

للوردالمنطقةالأولتشارلزالملكوهبام632عام

زوجةاسمعلىماريلاندسميتوقد.الثانيبالتيمور

ماريا.هنرييتاالملكة،الملك

عامأبريل28فيالسابعةالولايةماريلاندوأصبحت

معركةألهمتأم281عامحربوأثناء.أم788

،بالنجومالمرصعالعلمكتابةسكوتفرانسيسبالتيمور

.المتحدةللولاياتالوطنيالنشيدبعدأصئفيماماوهو

الحربخلالالاتحادولاياتضمنماريلاندبقيتوقد

معركةوأثناءام(.-865أ186)الأمريكيةالأهلية

منيام،862عامشاربسبورجبجواروقعتالتي،أنتيتام

فادحة.بخسائروالجنوبالشمال

خليججسربالتيمورافتئفىأم529عاموفى

كما(،التذكاريالابنبلينوليمجسر)الانتشيسابيك

الميناءسوقلبالتيمور،الداخليالميناءفيأم089عامافتتح

ضخم.تجاريمجمعوهو

أوائلمنواحدم(.91-087153)جون،مارين

حيث،حديثبأسلوبيرسمونالذينالأمريكيينالفنانين

يسمىتجريديأسلوبمنبعناصرواقعيةصورادمج

وذاتزوايا،وبهاواضحةمارينرسوماتتعد.التكعيبية

الكنفاقماشأوالمجردالورقمنصغيرةقطعبهاحيةألوان

علىمنتنعقدالسطوحهذهوبعض،المتداخلةالسطوحأو

ال!طار.لتقويةالحواف

فىوعاش،نيوجيرسىفيفوردبراذرمارينولد

هذهوخلالأم.119عامإلى5091عاممنأوروبا

وعرض،فيهويسلرجيمسالرسامتأثيرأعمالهبينتالفترة

مشهوراأصبحطرينجون

لألوانهرسمهاالتىرسومهبسبب

وسين.بالحيويةالمفعمةالمائية

المفعمةالمشاهدأعمالهمنالعديد

الحاصةلوحتهتعكس،بالطبيعة

انسجام(اليمين)إلىآيلاندزمين

التيوالواقعيةالمستحلصةالعماصر

أسلوبه.صتعبر
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وقد،م8091عابمفيباريسفيلآأرأعمالهمارين

عاءفيمرةلاولالمتحدةالولاياتنيأعمالهعرضت

ح!اد،نيويوركبمدينةشتيجلتزألفريدبقاعةوذلكأم909

اشسميوالمتحدثللفسونومشجعمصوروهوشحتيجلتز،

مؤيديأكثرمن،المتحدةلالولاياتالحديثةالفنونعن

نشاطا.مارين

وبدأأم119عامفيالمتحدةالولاياتإلىمارينعاد

المناظرعلىمركزاالمميزالشخصيأسلوبهتنميةفي

ماتصورمارينرسسوماتاو،والطبيعيةالحضرية

مين.وساحل،نيويوركمدينةمثل:بهيحيصأ

لورلوحتهفي،نيويوركمدينةعنانطاعاتهورسم

منأحرىأجزاءإلىماريرسافربم(.أ29)2مانهاتن

3.الجديدالموصوعاتوراءسعياأ،مري!صة1المتحدةالولايات

بعصر1(0391)تاوسفوقعاصفةأ!حتهوتعك!

م!صسيكل.نيوبمدينةشاهدهأسذياالجمال

ام(.661-أ06)2الكاردينالجول،مازاران

ال!ضيسةوكاردينالالفرنسيم،الدولةرجالأحد

عقبللوزراءرئيسامازارانأصبح.الرومانيةأمماثوليكيةا

الثالثلويسالملكوزراءرئيسريشيليوالكاردينالوفاة

عامعشرالثالثلويسوفاةوبعد.أم642عامعشر

علىوصيةباعتبارهاالعرشالنمساويةآنتولتأم،436

نصائحعلىكثيراواعتمدتعشر،الرابعلويسابنها

.مازاران

علىالفرنسييناا!صانفوذتقوجةإلىمازارانسعى

استغلالخارحيةالسياسةففي؟الأرمشقراطيةالطبقةحساب

شرضتهالذيالحصارمنللتخلصوالجيشالدبلوماسية

إلىالبرنامجهداوأدىفرنسا،علىوأسعبانياالنمسا

الشعبكاهلأثق!!أنهإلاالفرنسي!!الحكاممساعدة

ئب.لضرابا

الملك،مععملهإبان،فرصةأيمازارانيفوتلم

والطبقةالملكةأعلنتوفاتهوعند،نفسهلإثراء

الشعب،عامةأما،عليهالحدادالمقهورةالأرمعتقراطية

أجاهظةابالضرائ!كواهلهملإثقالهيكرهونهفكانوا

لاحتياجاتهر.وتجاهله

جنوبيبوسطأبروزيضاحيةجم!مازارانولد

فيالباباحيشفيللمدفعيةقائداكانإيطاليا.

مهارتهوأدتعاما.الثلاث!تلحربالأولىاتالمعس!

حيمثفرنسا،إلىمهمةفيإيفادهإلىالدبلوماسية

الحكومةبخدمةفألحقهريشيليو،الكاردينالبهأعج!

أصبحأم164عاموفيفرنسيا،مواطناوأصعبحالفرنسية

للوزراء.رئيسا

-1601هـ،635-54)3محمد،زريلماا

المازريالتميميعمربنعليبنمحمدأم(.421

بجزيرةمدينةوهىبمازر،ولد.الإمامباالمعروفالمال!ي

واسئالعلم،ذكياكان.المتوممطأجحراساحلعلىصقلية

العلمإلىجمع.المالكيالفقهفيالاجتهادمرتمةللغحتى

والرياضياتوالأدببالطبأعلما،وأصولهبالفقه

فيإليهيفزعكماالطبفيإليهيفزعكان.والكلام

عطمكتابوهو،التلقينمسها:كثيرةمؤلفاتله.الفقه

المسمىالجوينيالمعاليلأبيالبرهانشرح،المالكيةعند

مسلم؟بفوائدالمعلمبمالأصولبرهانمنالمحصولإيف!اح

هذافيوردوالإنباء،الكشفبمالمدونةعلىالتعليقة

علىإملاءوله،دلغزاليالدينعلومإجاءعلىأ!ضا!ا

ولهالعقائد،علمفيالفرائدنظمالصفا،إحوادرسائ!!

بتونص.بالمهديةتوفي.أطبامؤأهـفي

-أ)803القادرعبدإبراهيم،المازني

المازنيالقادرعبدإبراهيمأم(.0918949هـ،أ936

،محاملأبولد،مصريوكاتبوصحفىوناقدشاعر

فترةالطبكليةفىدرسثم،الحديثةالمدارسفيوتعلم

داربكليةليلتحقماديةلأ!مبابتركهالكنه،الزمنمن

عدةبالتدريسواشعتغل،أم909ممنةتخرج.المعلمين

وقد.وفاتهحتىالصحافةفيللعملتفرغثم،سنوات

.كثيرةصحففياشتغ!!

،أم139سنةالأولديوانهفنشرشاعرا،أ!ازنيابدأ

هذهبعدقلالشعريإنتاحهأنغير.أم179عامأضانى:ا

اسما،لنفسهليصنعالنثريةال!صالةإلىانصرفإد،أغترةا

الحديث.العصرفىونقادهاالعربيةكتابأحدبوصفه

إلىالقديممنالتحولفترةالمازنيشعرفيتظهر

الشعريبالتراثتأثرهفىالمتمثلبينهماوالصراع،الحديث

ناحيةمنالإنجليزالرومانسيينوبشعربمناحيةمنالعربي

.أخرى

الشعرفيالتجديددعاةأعلاممنالناقد،،المازنيويعد

دراساتهومن.العربي

غاياته:الشعر:النقدية

بمحافظشعر،ووسائطه

بنبشاربمالهشيمحصاد

فيالديوانوكتاببرد،

بالاشتراكوالنقدالأدب

العقادمحمودعباسمع

.شكريوعبدالرحمن

المازني،اشتهروقد

المازنيعبدالقادرإبراهيمالسه!بأسلوبه،الكاتب
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كتابمنكثيرعنميزتهالتيالسخريةإلىوميله،المنساب

روحعلىالمبنيةاغكهةامقالاتهفيواضحةفسخريته.جيله

عشدوق:كتبهفيبعضهاجمعوقد.مرحةحكائية

بدء.علىعود،الطريقفي؟العنكبوتخيوطالدنيا،

حكمأوالمرأةغريزةمثلالمسرحياتبعضكتبكما

روايتا:رواياتهأشهرومن.ترجماتبعضوله.الطاعة

الثاني.إبراهيم،الكاتبإبراهيم

فيعضوابتعيينه،الأدبيةإسهاماتهعلىالمازنيكوفئ

.أم479سنةالقاهرةفيالعربيةاللغةمجمع

العراكسماهاحياتهآخرفيفمعريةمطولةوكتب

بينأصراعاتصوروهييكملها.أنقبلتوفيولكنه

الحياةمعنىعلىوخيالوفكرضميرمنالنفسملكات

قوله:ومنهاالدنيا.هذهفىالعيشوقيمة

هوجابناثرنالأياممانبالي

رخاءالنسيمغفةأم

جناحيناتقصآنافتراها

إنماءتنميهماوآنا

قرودارأتنالماوأراها

أرزاءعيشنافيأوسعتنا

م(.638؟-هـ،942-؟)عثمانأبو،المارني

.شيبانبنمازنبنيأحد.المازنيبقيةبنمحمدبنبكر

شهير.لغويوعالمالبصرةنحاةإمام

الثانيالقرنأواخرفينشأوبها،البصرةفيولد

أطوارمنالأولالطورفينشأأنهيعنيوهذا،الهجري

عصرفيالإسلاميةالحضارةمجدقمةفي،العباسيةالدولة

والوصولالابتكارإلىالعلماءوتسابق،والتأسيصالوضع

كاناللهكتابفهممنالعربيةولمكانة.العلميةالحقائقإلى

نشأالأجواءهذهفيكبيرا.السباقهذامننصيبها

وأخذ،البصرةفيالعلماءحلقاتعلىفأكب،أبوعثمان

التيميالمثنىبنمعمرعبيدةكأبيالبصر!ن،علمائهاعن

الباهليقريببنعبدالملكسعيدوأبيهـ(،902)ت

بالصدقلهالمشهودالرواةشميخ،بالأصمعيالملقب

اللغويالإمامالأنصاريزيدوأبيهـ(،612)توالتوثيق

وأبيهـ(،12ه)تالنوادركتابصاحبالثقةوالراوية

انتصرالذيهـ(12)5الأخفشمسعدةبنسعيدالحسن

موته.بعدمميبويهلشيخه

نحاةإمامالمازنيصاروالجرميالأخفشوفاةوبعد

وسعةوالبيانالحجةقوةمعمعارفهفينابغةوكان.البصرة

وقد،المناظراتفيالغلبةلهفكانت،الجموالأدبالعلم

بعلمحذقهوكان.وغيرهالأخفششعيخهعلىتغلب

فيكثيرةآراءوله.المناظراتفيمتمكناجعله،الكلام

الذيوهو،التصريففىالجلىوعنايته،إليهتنسبالنحو

التصريف،فيالعمليةغيرالتماريناستخدامفيتوسع

الكوفيينمنناظرهمنبهاوحاج،طلابهعليهاودرب

الغلبة.لهفكانت،وغيرهم

العباسأبومنهممشاهير،علماءعنهأخذوقد

وانتفع،عنهوروى،لازمهالذيالمبرد،يزيدابنمحمد

الباهلي،زرعةأبيبنمحمديعلىوأبو.وصحبتهبعلمه

.واليزيديالمشهور،اللغويالدينوريجعفرابنوأحمد

فيه،باعهطولمعالنحوفيالتصنيفمنامتنعوقد

النحوفيوأسعاكتابايصنفأنأراد"من:يقولوكان

عللمنها:كتباألفلكنهفليستح".سيبويهكشاببعد

جوامعفىالديباج،سيبويهكتابتفاسيرالنحو،

وجمع،التصريفعلمأفردمنأولوهو،سيبويهمح!اب

الذيالتصري!كتابهفيفائقةعنايةبهوعني،شتاته

جني.ابنشرحه

وزراءرئي!(.-أم)279تاديورمازولمحيكي،

رئيسأول.أم099حتىام989منالفترةفيبولندا

.أم459عاممنذشميوعيغيرللوزراء

الخمسينياتفيسعى.بلوكمدينةفيمازوفيكيولد

لطائفةالحريةمنقدرأكبرتحقيقإلىالعشرينالقرنمن

مستشاراكان.الشيوعيالحكمفترةإبانالكاثوليكالروم

ما089عاموفىأجسا،فاليخالعملحزبلزعيممقربا

دولةفيعمالياتحادأولتضامنلمنظمةزعيمأأصبح

المحادثاتفيبارزادوراأدى،أم989عاموفيشيوعية

تضامن،لمنظمةالشرعيةلتحقيقإتفاقيةإبرامإلىأدتالتي

الشيوعيينغيرفيهاأحرزحرة،برلمانيةانتخاباتوإجراء

ونشبتللوزراء.رئيسامازوفيكىفعينكبيرا،نصرا

وفاليسا.مازوفيكىبينالخلافات

رئيسمنصبعلىتنافساأم099نوفمبروفي

منواستقالالانتخاباتمازوفيكيخسربولندا.جمهورية

للوزراح!.رئيسامنصبه

قيمة،وأغلاها،صلابةالطيعيةالموادأكثرساول

بقاء.الكريمةالأحجارأكثريعدفإنه،صلابتهوبسبب

واليابانوأوروباأمريكافيواسعةبصورةويستخدم

.والزواجالخطوبةخواتملتزيين،العربيةالدولوبعض

وسحققطعفى،الصناعةفىأيضاالماسويستخدم

للأغراضيصلحولا.الأخرىالصلبةالموادوثقب

عالميا.المنتجالماسكميةمنفقط%05غيرالصناعية

فىللماسالعامالإنتاجمنفقطصغيرةنسبةوتستخدم

اكينةهـجوهراتصناعة
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تقريباكلهاتتكونبلوراتهو.وتكوينهالماسطبيعة

يأ،أوحهمستةأجلوراتاهذهولبعضر.ال!ضبونمن

أ!أش!!اتوحدثماالأوجهثمانيةأغلبهاول!شمعدامعية،

.معقدةأ!أش!صاذاتوبعضها،للبلوراتأخرى

أي-للأرضالعلويالوشاحشيأ!يعي11الماسريتحون

أ!سغطواالحرارةبسببيتبلورحيث-القشرةتحت

أصشاطابفع!!الأرضاسطحإلىينتقلثم،العاليين

في.البركا

ماسةا!متخداممنلابدأوكسرهاالماسةولقطع

بسصاتالماسكمسريم!شحادةبضربةرأنهإلا،أخرى

أعديداخاصيةهوأضفلجوا.التفلجلخاصيةنظرامستو،

اتجاهاتفيالانقسامبوساطتهايمكنالمعادنمن

ألاو.متناسقةيةمستوأسطعذأنعنوينتى،محددة

تعرصإذايتلروقدوأص!ضهالأحماض!،افيالماسيذوب

صسجين،أ!لأحودوشيالماسسخنفإذاأجة،العاللحرارة

إذاأما.ال!صبونأحصسيدثانيعنهوينتىيحترتفإنه

جرافيت،إلىيتحوأ!فإنهالأكسج!ت،اوجوددونسخن

ويم!شالحربونأش!صالمنجداناع!اشكلوهو

للتزلق.العشخدامه

منذالماسعلىغثر.الطبيعىالماسوجودأماكن

لمجاريوالحصويةالرمليةاشواسبفيأسسنين،اآلاف

باللاسالش!،!لهذاوجدأ!ذياالماسو!عميالأنهار.ا

الطميى.

أماسإفريقا.نجمةأالأولكوينان

د-.،اسدر،أ!اااتاضا-اسحوحىىات
لركبر-!

حمول!شعليخاعتر،بهـا!اد0.203

إلرجفيا.

الم!*سءاكئي

لمء4!؟3!!كاا!لأ

ر،صع!!ى!خ!

لتركة.نىتيفا

،وشركاهتيفاي

تزنسويوركمدينة

،قيراط15.281

فيعليهاغتر

إلريقيا.حسو!

للوفر،ا0لجنتر

ترن،يصرلا

عثرطاقير05،041

الهحد.!ىعليها

سسةمز.لأملا

شسص!!وا،!كياسمتحر

54،د2دذ،حمةاحاا

اعمد.ا!يعليخاغتر،قيرا!ا

تزلىموس!ص،،الاسحراسة.أورلوف

الهمد.!يعليهاغتر،قيراط06.918

إفرطيقياعمرحمو!!علس!-!!ص-!-!!7!

لاومحولدع.الارعمه

،يورك سومديمهسدرر،

حومرةنور.كوهى

احدر،،البريطاليأضاحا

متح!.كونديقيراط39801تزد

!سلى،،يصولا!دفيعليداعتر

05تزد!ر!ا،

علي!عتر،قيرا!أ

الهند.في
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ذلكفيويستحدمودنصفير.إلىالخامالخشنالماس!بشطرمهرة!حناعلقومعدمايبدأالماسقطع

يستخدمذلكولعد،دوارةبأخرىثابخةماسةبحكالأركانوتسوى.الماسبغبهارمطليادائريامنمت!ارا

اماسةاضعطاليسار()إلىالتشديبأشصل!و.الكريمالحجرأوجهلصقل"اضشذيباطريقةالصناع

وحها.58علىالمصقولةالماساتأغلبوتحتوي.الماسبغبارمطليةدوارةعحلةعلىبعناية

عامفيمرةلأولإفريقياجنوبفيالماساكتشف

بلورةعلىالمزارعينأحدابنعثرعندما،أم867

هذهأنوثبت.الأورانجنهرضفتيمنبالقربجميلة

فيالماسأكتشفكذلك.كبيرةمالمسةالبلورة

نادرصخروهو.ام087عامفىمرةلأولالكمبرليت

يملأمضىفيماكانالشكلأنبوبيةأجساممنيتكون

اكتشفأم979عاموفي.البراكينبعضفوهات

مننوعفي،الغربيةأستراليافيضخمماسيراسب

لامبرويت.يسمىالصخور

والرواممبالصخورفيحتىأنهإلىالإشارةوتجدر

الصخرمنأطنانوطحنتعدينمنلابد،بالماسالغنية

قيراطتقريباينتج.صغيرةواحدةماسةعلىللحصول

المناجم،بعضفيملجرام002حواليالماسمنواحد

الصخور.منمتريطن72.لكل

أواخربحلولالعالمفيالماسمناجمإنتاجوصل

قيراطمليون09حواليإلىالعشرينالقرنمنالثمانينيات

الإنتاجحيثمنالدولمقدمةفىألمشرالياوتأتي.السنةفي

الكونغوجمهوريةتليها،الطيعيللماسالسنوي

المنتجةالدولقائمةتشملكماسابقا(،)زائيرالديمقراطية

ورومميا.إفريقياوجنوببوتسوانا،

أهممن.المجوهراتلصياغةالماسيقطعكيف

عنناجوهذا.ولمعانهبريقه،للماسالجماليةالصفات

.قزحقوسألوانإلىأ!صوءاعكسعلىالفائقةمقدرته

إلىالماسةقطعمنلابد،ممكنبريقأكثرعلىوللحصول

وجهلكلولابد،الأوجههذهوتلميعوصقل،صغيرةأوجه

والشكلبالحجميكونأن،الصغيرةالأوجههذهمن

المناسبةالزاويةفيبالضبطيوضعأنلابدكماالصحيح!ت،

.ال!خرىللأوجهبالنسبة

الماسصناعتعلم،عشرالميلاديالخامسالقرنوخلال

حديديةعجلةبالععتخدام،الماسويلمعونيشكلونكيف

بريقا.أكثرشكلالهاكتشفواوبذلك،الماسبغبارمطلية

85ذوالدائريالشكلالانالسائدةالقطعأنواعومن

القطعمنالنمطهذابدأوقد.المتألقالقطعويسمىجانبا،

المامسيةالمناشيروتستخدم.الميلاديعشرالسالغالقرنفي

انو:الفاقد.تقليليمكنوبهذا،بدقةلقطإلماس

.لجوهرةا

وزنها،حمسبالجواهرتصنف.الماستقويمكيفية

الماسوزنويقدر.قطعهاوأسلوبولونها،وصفائها

وجودمنهاأسبابلعدةالماسةصفاءويقل.بالقيراط

التيالصغيرةوالشقوقوالفقاقيعالبلوراتداخلالشوائب

هووأغلاهالماسأجودإن.الريشأحياناالصاغةيسميها

الماسقطعمنالقليلفإنلهذا،كليا،اللونعديمالماس

صفراء،الق!منفالكثير.الشرطهذاتستوفيالمعروفة

وأخضراءأوبنيةأوزرقاءأوسوداءألوانذاتوأخرى

قيراطلصفواحدقيراطقيراط5.1قيراط2قيراط5،2قيراط3قيراط5.3قيراط4

تميىك!امختلفةقراريطتزدمستديرةماساتتوضحأعلاهالصوره.مليجرام002الواحدالقيراطويساويبالقيراطبورلهيقدرالماسحجم

لمسه.القطرالوزدنصلهاالتيللماساتيكونأدبالضرورةوليسأقطارها.لينالتقريبيالاحتلاد

ج!بر،!لاكلاجلإ؟"ىلألمحمتممئه!

?3،سيبرىحمزنر-يه!لأجمال
كلاكييهوصيهبريرفي:-ص

مص!ولهمشذبهمدوره!شور،خشحهكاسة
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العشرينالؤرلىم!اححبعيمياتاائ!!أرفياحلماءااصورهم!-!فيشىالماعيالماس

الم!صصدىأ!سط(ا)فياحصساعيااماسثمسحوصكل!يراسيصص-(ا)إلىاميا،دى

اطاساي!صلى؟.أص!سعاوحرارةأصعطالحليصايعرىش!،كد!يحنما!اجهإ:يخصا!

الطحيعي.أممرماالححر:ححمعوعيهإسهـممصاسسار(ا)إلىا!ااا!ساعىا

الأكترالأحمرااللونويعتبرحمراء.أوبنفسحيةأوقرنفلية

طريقةعلىالماسقيمةوتعتمد.الطبيعيألماسابينندرة

التيالماسةشفتقدهبريقلهاجيداألمقطوعةافالماسة"تشكيله

.بمهارةتقيمألم

يستشيرأن،ماسةشراءيريدمنعلىويجب

تختلفإذ،الصاغة)لثميوخ(عمداءمث!!الختص!ت،

!بيرا،اختلافاالكريمةالححارةعلىتطلقالتيالأسماء

عليهابناءقصنرواكتيألمصطلحاتراالشروطوكذلك

الجوهرةهيأ!يوبأص!أجةالخافالجوهرةالجواهر.هذه

والخدولقالشتوثمث!!،ش!صليةعيوبلهاأجسالتي

نأأضروريامنوليس،القتامةأوأصشوائبواوالفقاقيع

تماما.اللونعديمةتكون

ومكلفة،بطيئةعمليةوتلميعهالخضن،ألماساقطعويعد

.مهرةصخاعبهايقومأنوالأبد

ذاتالكبيرةالماساتمنالعديد.المشهورةالماسات

والأغنياء.الأمراءأوللحكوماتملك،النادرةالنوعية

وهي،الآنحتىعليهاعترماسةأكبركولينانماسةوتعتبر

جنوبفيبريمييرمنجمفيأم،509عامعليهاعثرالتي

.أ.،6حوافيأي،يرا!أ6013وزنهاوبلغإفريقيا،

جورجأطملكوأهدتها،ا!الترانسفاحكومةواشترتها

إحدىاكترانسفالصانتإدبريطانيا،السانملك

منجزءالآنوهيالوقتذلكفيالبريطانيةالمستعمرات

جواهرتسعإلىأمستردامصساعقطعهار.إفريقياجنوب

قطعتماسةأكبرومنهاصغيرا،كريماحجرا69وكبيرة

،الأولكولينانأوإفريقيانجمةبالموتعرف،العاشمفي

قيراطا.053وتزن

وكانجونكر.ماسةعلىعثر،أم349عاموفي

إلىوقطعتلهمثيللانقاءهاإنوقيلقيراطا.726وزنها

عاميبينذلكوكانفيها،عيبلاكريماحجرا12

ماسةأماقيراطا.251أكبرهاويزن،أم379وأم،359

الأميراشتراها،الرولمميالتاجماساتأجملشهي،أورلوف

الجوهرةهذهإنوقيل.الثانيةكاترينللإمبراطورةأورلوف

ماسةأما.الهنديةالمعابدآلهةأحدع!تمنسرقتأحجيرةا

البريطانيالتاجماساتإحدىالانفثينور-كصهى

ثم،قرونأمحدةوالفرسالهنودالح!ظمممتلاصاتمرسالتو

عامأطبنجاباحتلالهاعندلبريطالياملاجتهاألتقلت

م.9184

وهي،بتماسةباسممضىفيماعرفتريجنتمالحمة

العالميةالماساتأجملوإحدى.الهنديةالجواهرإحدى

ممتلكاتمنالآنوهيقطعها،طريقةحيثمنأسكبيرةا

بباريس.اللوشرمتحففيومعروضةالفرنسيةالحكومة

ممتلكاتمنصارتالتيالأزرقالأملماسةنذ!صوأخيرا

عامفيالمتحدةالولاياتفيسمثسونيانمؤسسة

لاالذيالماسيستخدم.الصناعيةالاشتخدامات

الماسويشمل.الصناعةفي،شريمةأحجارإلىقصهيم!-!

الذيالت!صين،رديءالخامالماس،الصناعةفيا!ستخدم

شوائب،أوناصعغيرلونأوعديدةشقوقعلىيحتوي

التيالصحلبةالفلزاتلتشكيلالماسهذاالصناعويستخدم

الختلفة.والآلاتوالطائراتالسياراتصناعةفيتستخدم

صلابتهبسببالصناعاتهذهفيالماسويستخدم

الصلبةالفلزاتوحفروطحنقطعيمكنهإذ،الشديدة
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خشنةتوضئماساتالأحيانبعضوفي.ودقةبسرعة

الماسيكسرأخرىأحيانوفيالصناعيةالأدواتأفيكاملة

فيكذلكالماسويستخدمصناعيا.يستخدمثم،الخام

لصنعيستخدموكذلك،المناجمفيالحفرأجهزةأطراف

التسجيل.أجهزة)أسنان(إبر

الصناعة،حاجةالطبيعيالماسيسدلا.المصنعالماس

الماسعلىكبيروبشكلالانتعتمدالصناعةفإنلذلك

فيأم459عامصناعيةمامعةأولأنتجتوقد.الصناعي

صنعحيث،إلكتريكجنرالشركةأبحاثمختبرات

جدا.عاليينوحرارةلضغطالكربونبتعريضالماسالعلماء

الصناعي.الماستنتجالشركاتمنفالعديد،الآنأما

إلكتريكجنرالشركةأستطاعتأم079عاموفي

الكريمة.الحجارةونوعيةبحجمصناعيةماسةأولصنع

فيالصناعيةالكريمةالأحجارهذهالعلماءويستخدم

فمثلا.للماسجديدةاستخداماتلإيجادالبحوث

للماسالبورونعنصرمنالقليلإضافةأنالعلماءاكتشف

موادالموصلاتوأشباه.موصلشبهمنهيجعلالصناعي

لصمنعوتستخدم،خاصةكهربائيةخواصذات

يباعولا.الأخرىالإلكترونيةوالمعداتالترانزستورات

منأكثريكلفلأنهبممجوهراتبوصفهالصناعيالماس

الطبيعي.الماس

وبعضها،ال!صليةالكريمةالأحجاريشبهالمقلد.ا!لاس

لها،لونلا،والزركونالإسبنيلأنواعمثل،طبيعيةأحجار

موادمنيصنعولكنه،الطبيعةفييوجدلاالاخروبعضها

الموادتلكوتشمل.مظهرهافيالكريمةالأحجارتشبه

واليتريومالألومنيوموعقيقالسترونتيوموتيتاناتالزجاج

الأصيلالماسيشبهوالأخير،المكعبالزركونيوموأكسيد

يستعينأنولابدبينهما.التمييزمعهايصعبلدرجة

الماسويعدبينهما.ليميزواعمليةباختباراتالجواهرصانعو

وتظهرالبلىويعتريه،الحقيقيالماسمنصلابةأقلالمقلد

.فترةبعدالشقوقعليه

الصلابة.بمالجوهرةبمالبورازون:أيضاانظر

الجادةاللإنسانيةال!عمالتعالج،مسرحيةالمأساة

ومعنى،الفضيلةقضاياوتستكشف،المهمةوالقضايا

النماذجوفيالبشر.بنيبينوالعلاقات،الإنسانيالوجود

بنيبينالعلاقاتتعالإلمأساةالقديمةالغربيةالأسطورية

فقدانأوالبطلبموتالمآسيمعظموتنتهيوالهتهم،الب!شر

تاريخامتدأدعلىالمآسيالمسرحياتكتابآلف

ثلاثةخلالالمسرحياتتلكأشهروكتبت.المسرحية

.اليونانفيالميلادقبلالخامسالقرن-أ:هيعهود

عشرالسالغالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخر2-

فيالميلاديعشرالسالغالقرن3-إنجلترا.فيالميلاديين

فرنسا.

إلعمخيلوس:همثلاثةاليونانيةالمأمماةكتابوأكبر

حبكاتمعظماقتبسواوهؤلاء.وسوفوكليسويوربيدس

وليمكانحينفيم،اليونانيةالأساطيرمنمسرحياتهم

،الإنجليزيالادبتاريخفيالمأساةكتابأبرزشكعسبير

أعماقإلىونفاذها،المشوقةبحبكاتهامامميهواشتهرت

.القويالشعريوحوارها،الإنسانيةالطبيعة

مارلو،كريستوفرالمتقد!نالإنجليزالمأساةكتابومن

علىهيمنفقد،الفرنسيالعهدخلالأماوبستر.وجون

ضحاياأبطالهكانالديراسينجانالمأساةكتابة

كماعليها.السيطرةيستطعوالمالتيالعنيفةللعواطف

القرنفيللمأساةاخرمهمافرنسياكاتباكورنيبييركان

.الميلاديعشرالسالغ

كلهاالمآسيكانت،الميلاديعشرالثامنالقرنوحتى

التاريخيةوالشخصياتالملوكقضماياتعالجتقريبا

لأنوذلك،الشعبمشاهيرمنهؤلاءغيرأو،المشهورة

العامةمنوالنساءالرجالحياةيروالمالمسرحيةكتاب

ام007سنةبعدأما.للمأساةمادةتوفربحيث،مهمة

محلية،مآسىالمسرحيةكتابمنعددكتبفقد

أكثرولعل.الو!مطىالطبقةمنوبطلاتهاأبطالهااختاروا

ليسينجأفرايمجوتهولدهولثمهرةالمسرحيينالكتابهؤلاء

ألمانيا.من

وأوائلعشر،الثامنالقرنأواخرفيالبارزةالمآسيأما

الألمانىفريدريتشوضعهافقدعشر،التاسعالقرن

مسرحياتهمامعظمعالجتاللذانالفرنسيهوجووفيكتور

القوية.أوالمشهورةالشخصيات

أيةكتبتقدكانتإذاماحولالنقادويختلف

نأكماعشر.التاسعالقرنأواخرمنذحقيقيةمأساة

تفتقدالعهدلهذاالجادةالمسرحياتأنيزعمبعضهم

وجودهايشترطالتيوالدينيةوالفلسفيةالخلقيةالأهمية

كتابأنآخروننقاديعتقدحينفى.الأصليةالمألعماةفي

نعتبرهاأنيمكنمحسرحياتابتكروامتعددينمسرحية

الألمانيبوخنرجورجالكتابهؤلاءمن.المألمماةمننوعا

أونيلويوجينميلر،وارثر،النرويجيإبسنوهنريك

.ال!مريكيان

.لأدبا:أيضانظرا

فيضخمةصخرةعلىتقف،تاريخيةقلعةما!دا

مجموعةانتحرتم73سنةوفي.المحتلةفلسطينصب

حواليبعدعلىالصخرةوتقعماسادا.فياليهودمن
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ا73عاءشوالآد.االمحتلةشلسص!!حو!!طقلعةكاتماسادا

اتأغواالاستسلااع!دأ!كممصل!!اجهودامرمحموعةفيهااتححرت

الروماد.

صخريةأجرافوداسادا.الخلي!!شرقيجنوبكم03

ويبلغمسطحةالصخرةقمةوم427ارتفاعهايبلغلثماهقة

.م591وعرضهام055طولها

أ،ياتأءاشى!قيأ!شاتقعأ،يةوماساشوسيش!

لجماللهاوتعرصنيوإنجا،ندمنجزءوهي،المتحدة

ميساءوهيمدلهاوأكبرعاصممتهاولوسطن،الطبيعي

أجة.ماالأعمالومرحصحويةخطوطوملتقىرئيسيبحري

ومابوسطهنفيالختلفةوالمعاهدالجامعاتوجودأدىوقد

كبيرا.وبحثياوطبياوتربوياتقافيا،مركزاجع!هاإلىحولها

فقد،الأمري!صاأضاريحيافيمرموقةمكانةالولايةوأئهذه

بريطاخيامستعمراتفيتظههرصحيفةأولفيهاأنشئت

فيكليةوأولمحتبةوأولمطبعةأولوكذلكالأمريكية،ا

إلىأدتالتيالأحداثافيهاوقعتكما.المستعمراتتلك

علىأم775أبريل91فينشبتالتيالأمري!صةالثورة

،كثيرةتاريخيةمعالمالوا،جةهذهفيوتتمث!!ترابها.

رسمياالولايةهدهوتعرفا.أ783عامأضورةاوانتهت

كومنولث.باسم

المنخفضةالساحليةالأراضياإقليمايغطي.السطح

منالقريبةالجزرذأسكفيبماالولايةلهذهالشرقيالثلث

والمستنقعاتالمستديرةالتلالالإقليمافيتكثر.الشاطئ

يبلغ.الضحلةالقصيرةوالأنهاروالبركالصغيرةأجحيراتوا

نحوبوسطهنجنوبالوا!الأزرقالكبيرالتلارتفاع

جلوستر:منهاالممتازةالمرافئم!عددالساحلعلىر

خلئلوسطن،فيوويموثوكونسىبو!مطن،أحشمالافي

هذهجزرأكبرومن.الجنوبفيريفروشولنيوبدفوردو

نانتكيت.وجزيرةفينياردومارثاإشيزابيثجزر:أ!لايةا

شبهوهيكودكيبإلىلالإضافةالجزرهذهحلوت!صن

نانتكيتحدودماساشوسيتعم!،شرقيجنوبتقعحزيرة

ساوند.

منالغربإلىالشرقيةنيوإنجلاندمرتفعاتإقليمايمتد

بينتتراوحمسافةإلىالمنخفضةأحساحليةاالأراضياإقليم

إلىترتفعالتيالمرتفعاتهذهوشحلل.أحصم..و6د

إلىالإقليمينحدرثم،كثيرةأنهارأجحراسطعفولى0031

علىطويلةبقعةوهيالمسخفضة!صن!ضي!صتواديأرانحمى

نهرويجريكم،03عرضهاسحهتقصعةش!ط!

ناجحةلزراعةتمهدترلةعبرأ!ادياأإفيل!صتي!صتصو

اهنصمهآةفي

تعرفالتي،الغربيةنيوإنجلاندمرتفعاتإقليماويمتد

الغربإلىبركشاير،تلالباسمماساشوسيتعه!فيأيضا

بينتتراوحمسافةإلىكونكتي!صتمنخفضاتإقليمصت

يزيدجميلةمختلفةقممالإقليمفيترتفعا.ه.ر03

جريلوكجبلالمنطقةفىوينتصب.م006علىعلوها

.أم/640ارتفاعهيبلغإذ،أ!لايةافيبقعةأعلىوهو

ويقع.الإقليممنحدراتعلىوالمزارعوتمإلمدن

الواديعرضويقلبركشاير،تلالغرببىهـحسشاير:ادي

الماشية.لتربيةتصلحخضراءمروحوفيه،صم61صت

قطعةماساشوسيتصلولايةالغرليفال!إبأقصىو!يصأ

للإقليماامتدادأقصىيزيدولاتاكونيكجبالمنضيقة

غربيشمالمنأ!سلسلةاوتنحدر.حجلومتراتعشرةعلى

يوجدحيث،الغربيالجنوليركنهاإلىماساشوسيتس

.م397وارتفاعهإيفريتجبل

ثلافنحوالخدماتقطاعيستوعب.الاقتصاد

القطاعهذاأنشطةاهموتشمل.الولايةعمالأرباع

والقضاءالصحيةوالرعايةالماليةوالنظمالتعليم

جامعتينلأكبرمقراكمبردجمدينةوتعد.أضجارةوا

هارفاردجامعةوهماالمتحدةالولاياتفيعريقت!ت

كثيرةشركاتأسست.للتقنيةماساشو!ميتعرومعهد

العاملةالقوىمنلتستفيدماساشو!ميتسفيأعمالا

.الجامعتانتخرجهاأضياالماهرة

الولاياتفىالرئيسيةالماليةالمراكزمنبوسعطنتعد

)بورصة(ماليةأوراقسوقفيهايوجدحيث،المتحدة

رعايةمركزأيضاوهي.عديدةكبرىمصرفيةوشركات

فيالعموميماساشو!ميتسمستشفىيعد.مهمةصحية
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التقنيةذاتالصناعة

فيتزدهرأخدتالعالية

حلالبوسط!منطقة

القردم!السبعيسيات

.الميلاديالعشرين

الصورةفىالذيوالعام!!

مفاتيحلوحةيجمع

مصئثىفىحاسوب

مارلمورو.

الجملةتجارةمنكبيرةكمياتبوصعطنميناءفيتمر

،بالسياراتالمتعلقةالجملةتجارةماساشوسيتسفيوأهمها
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بركشاير.مناطقوفي

الإلكترونيةالكهربائيةوالمعداتالحواسيبإنتاجيعتبر

فشمالها،ماساشوسيتسفيالرئيسيالصناعيالنشاط

الحواسيبلصناعةالمهمةالمراكزأحدالشرقي

علىالحواسيبمصانعمنكثيرويوجد.والإلكترونيات

ببوصعطن.يحيطرئيسيشارعوهو،281طريهتجانبي

الولايةفيتصنعالتيالإلكترونيةالأجهزةانواعوأهم

البضائأما.العسكريةالاتصالاتوأجهزةالهاتفأجهزة

العلميةالالاتفهيماساشوسيتسفيتصنعالتيالأخرى

منطقةفيالمصانعوتنتج.والسياراتالمطبوعةوالمواد

الذبذباتومراسمالاليالتشغيلضبطأجهزةبوصعطن

للصحافةكبرىدوربولممطنوفي.أخرىوالات

لتجميعكبيرمصنعفرامنجهامفييوجدوالنشركما

.السيارات

فىيسيراأثراوالتعدينالأسماكوصيدللزراعةإن

أهموالمشاتلالمحميةالبيوتوتعد.ماساشوسيتساقتصاد

المنتجاتوتشمل.الولايةفيالزراعيالدخلمصادر

منوغيرهاوالشجيراتالزينةونباتاتالزهورالزراعية

ماصعاشوسيتسفيدخلاتدرالتيالمهمةالزراعيةالمنتجات

أمريكياميناءنيوبدفوردوتعد.والحليبالبريالتوتمثل

المحارتجارةنصفوتمر.الأسماكلتجارةبالنسبةرئيسيا

عبرالأمريكيةالمتحدةالولاياتفييصطادالذيالمروحي

المعادنمنماساشومسيتحه!تنتجهماوأهم.المدينةهذه

.والرمالالحصباء

قبلماساشومميتسمنطقةفيعالق.تاريخيةنبذة

قبيلةمنجماعةفيهمأمريكانهنودالأوروبيينمجىء

ليفبقيادةالفايكنججماعةتكونوربما.الجونكويان

فيالأوروبيينمنماساشولمميتسوصلمنأولإيريكسون

جولمشولدبارثولوميوونزلالميلاديعشرالحاديالقرننحو

جزرمنكتيهنكجزيرةفيأم206عامفيالإنجليزي

عاميفيالحالياسمهاكودكيبعلىوأطلقإليزابيث

خريطةشامبلينديصمويلورسم،ام606وأم506

القبطانسمثجونوأبحرلنيوإنجلاند.الساحليالخط

ما461عاملمامماشوسيتسمحاذياالإنجليزيالبحري

نيوانجلاند.وصفكتابعنهاوكتب

ماساشوسيتسفىدائمةبصفةاستقرمنأولوكان
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عندا!!انالشتاءفصلوبحلوأ!.أم621عامأوائلفي

البيوريتانمنفوجأولوصل.يكفيهمماالطعاممن
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كانحيث،الأمريكيةالرئاسةانتخاباتبحملةقيامه

الأصغرالأخوكان.للرئاسةالديمقراطيالحزبمرشح

دائرةعنالشيوخمجلسفيعضواكنيديإدوارد

.أم629عاممنذماساشوسيتس
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السبعينياتبعدكبيراتحسناالولايةهذهاقتصادتحسن

فيالبطالةنسبةقلتالثمانينياتوفيالعشرينالقرنمن

.الولاياتمنغيرهاإلىبالقياسالولاية
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منجزءعلىتشيكوسلوفاكياجمهوريةوأقيمت.أم189

المجر.-النمساأراضي

71إلىامتدتالتي،لماصريكالرئاسيةالفترةكانت

يدملمالأمرولكن.عامةبصورةورخاءسلامعهدعاما،

نأاعتقدوالأنهمتدريجياالتململفيالسلوفاكيونبدأإذ

الحكمبمنحهمالمتعلقبوعدهالوفاءفيفشلماسريك

ألمانياإلىالتوجهفىبدأتالألمانيةالاقليةأنكما.الذأتي

قدم.والمساعدةالتعاطفعنبحثامتزايد،نحوعلىالنازية

صحته،اعتلالبسببام359عامفياستقالتهماسريك

بينيه.وخلفه

يعملوالدهكانحيثمورافيا،فيماسريكولد

الإمبراطورلدى(الخيولتجرهاعربة)سائقحوذيا

جامعتيفيتعليمهوتلقى.جوزيففرانسيسالنمساوي

فيالاجتماعوعلمالفلسفةبتدريسوقام.وليبزجفينا

.براغفيتشارلزجامعة

توماسابنام(.9-48ا)886ماسريكجريجيان

عامفيالتشيكوسلوفاكيةالخارجيةبوزارةالتحق.ماسريك

منالفترةخلاللندنلدىمفوضاوزيراوعملام،919

أصئوزيرا،ام049عاموفي.ام389إلىام529

إلىالحكومةعودةوعند.المنفىحكومةفىللخارجية

-ا)939الثانيةالعالميةالحربأعقابفىتشيكوسلوفاكيا

وفى.للخارجيةوزيرابمنصبهماسريكاحتفظأم(،459

ضدخاسرةمعركةخاضأم،489إلى4591منالفترة

تشيكوسلوفاكيا.علىالمتزايدةالشيوعيةالسيطرة

عامفيغامضةظروففيببراغماسريكتوفي
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قدكانإذامطلقايعرفولم.الثالثالطابقفيالموجودة
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تستعملىمؤسسةكلمةفإن،الأخرىااالعاأنحاءمنغيرها
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ديوكهم.أجستسسةالمؤديو!الأنامشثمارهما،

3الإدارللديةسساتمؤأجلداناواطدنتشكلوقد

اطاء،و،أصحياأصرصامث!!،معينةمشارلبصمية

شزيةالمرأوالمحليةماتالح!صءتنشيزقد.المدارسومناطه!

العامة.بالمراشقتهتمكيتملكها،)شمركات(مؤمسمات

لحدماتتقومالتيالبريطانيةالإذاعةهيئة،ذلكأمثلةومن

والتلفاز.الإذاعة

الممعح!!اتحاد

الإعفاء

الأعمالا

التمودصيالامتيار

السند

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحسمياتاطتعددةاقىكةالأسه!اواحسداتا

كشركةا،!كحةالقاكشرح!ةا

يصالةا-االإداعةاهيئةالمحاصةشركة

شكلىاساامحد:دذأحتر!سها

الأستمصةااا!تعددهالشركة

الجريمة.انظر:.الإجراميةالمؤسسة

يمدكهاستثاريتحمعالدوليةالتمويلمؤسسة

المشروعاتتحسينعلىويعملبلدا،أ25نحوويموله

ويستثمرنموا.الأقلاالأعضاءالدولفيالإنتاجيةالخاصة

ضماناتدونأصدولاتلكفيالخاصةالمشروعاتفي

أكبررأسمالمنجزءاا!ششماراتهوتضك!.ح!صمية

وتستثمر.الأجانبواالمحلي!تالمستثمرينبعضخصصه

منكلفيهايشاركعاتمشررفيكذلكالمؤسسة

.الخاصأعطاعواالح!صمة

بالاستثمارأ!لازماالتمويلأصدوأجةاالتمويلمؤسسةتوفر

بالجفب!تأوأغروض،ابمنحأو،الأسهمرأ!ممالفي

المشتركة،الضماناتإصداراتتضمنأنهاكما.الاثنين

وتسعى،الخاصةالتنميةلبنوكوتقنيةماليةمعونةوتقدم

أ!ا.رأسمالدعمالخاص!المالرأسلامشثمار

وكالةوهي.أم569عامالمؤسسةتأسست

الدولي.للبنكتابعة،المتحدةالأمالهيئةمتخصصة

إلىبالانضمامالدوليالبنكالأعضاءفقطويسمح

هيالمتحدةبالولاياتسيديواشنطن.المؤسسةعضوية

أ!دولية.اأخمويلالمؤسسةالىئيسياهقر

سعودالالعزيزعبدبنسلطانمؤسسة

العزيزعبدبنسلطانال!ميرأسسهاخيريةهيئةاوودة

يومالصادر3538رقمالكريمان!صيالأمراعلىلماء

.أم599يناير27الموافقأهـ،415شعبان26الحمعة

الأساسي.انظامهاضوءفي

أعلىرئيسمنالمؤسسةإدارةتتكون.إدارتها

ومجلسعاموأمين،لهونائبمؤسسها،هوأطمؤسسة

عليا.ا!ششاريةهيئةتساعده!األامناء،

مدينةهوالخيريةسلطانلمؤسسةاشئيسيالمقر.مقرها

النظرةوفي.الرياضمدينةفيالإنسانيةأطحدماتسلصان

داخلفروجللمؤلسسةت!صنالأنأضحطيصأاجرىاهستقبلية

الاخرىالإنسانيةالهيئاتمعتعاونوحطصأاطملاصة،

وخارجها.المملكةداخل

الرعايةتوفير:إلىالمؤسسةتهدفأهدافها.

والمسنينللمعاقينالشاملوالتأهيلوالصحيةالاجتماعية

والتمريضوالتأهيلللنقاهةدوروإيجاد.الجنسينمن

علىوالإكلينيكيةوالتجهيزيةالبشريةالإمكاناتوتوفير

الوعينشرعلىوالعمل.والقدرةال!!اءةمنمستوى

المسزليةالرعايةومستلزماتوسائلاستخدامهـةبضرو

التعويضيةالأجهزةوتوفير،وا!سنينللمعاق!!الأجتماعيةار

معالتكيفعلىوالمسنينالمعاقينتساعدالتيوالمساندة

المساعدةوالوسائلالإمكاناتكافةووضعظروفهما،

لإجراءاللازمةالإمكاناتوتوفيرمعاناتهما،عنللتحفيف!

تقدمهاالتيالإنسانيةالخدماتمجالفيالأبحاث

بالإعاقةالمتصلةوالتطيقيةالأكاديميةوالدراسات،المؤسسة

علىوالعملأسبابهاومعرفةوأمراضهاالمبكرةوالشيخوخة

تلاشيها.

انظر:الاستثمار.لضمانالعربيةالمؤسسة

(.المتخصصةالعرلية)اسظماتالعربي!المحظمات

يستخدمتجاريعملأيالمفئو!حةالمؤسسة

المقفلةالمؤسسةوتقابلها.النقابيينوغيرالنقابي!تالعمال

فيالتعبيريعنىوقد.النقابيينالعمالفقطتستخدمالتي

المؤسسةفىالعمالتمثلقدالنقابةأن،استخداماتهإحدى

ولكن.النقابةفىأعضاءعمالهاغالبيةكانإذاالمفتوحة



78خط،وديكسونماسون

حشللنقابةالانضمامعاملأيمنيطلبأنلاينبغى

إلىأيضاالتعبيريشيروقد.المؤسصمةفياستخدامهيضمن

النقابة.معالخدمفيهايتعامللاالتيالمؤسسة

المقفلة.المؤسسةأيضا:انظر

إلافيهيوظفلامصنعأووردثةالمقفلةالمؤسسة

تتولى،المقفلةالمؤسساتبعضوفى.مهنيةنقابةأعضاء

الموظ!ن،تغييريتحتموعندما.الموظفينتوفيرالعمالنقابة

يحصلالعملصاحبفإنجدد،لموظفينالحاجةتنشأأو

عنالمقفلةالمؤسماتوتختلف.النقابةطريقعنعليهم

النقابةأعضاءغيرتوظيفيجوزحيث،النقابةمؤسسات

قصيرةفترةخلالفيللنقابةينضمواأنعليهموجبوإن

بعدمقفلةمؤسسةبأحيانامايعرفوهو.تعيينهمبعد

.الانضمام

.العمالنقاباتأيضا:انظر

ئيورواعرشا.(م7691-781)8جون،سفيلدما

فيالبلاطشاعرأصبح.إنجليزيمسرحيوكاتبوناقد

عاما.37لمدةام039عامإنجلترا

وتدربوومشر.هيرفوردمقاطعةفيماسعفيلدولد

فيسنواتأربعوقضى،سنة13عمرهكانعندمابحارا،

شعرهعلىكبيراتأثيرأالبحريةتحاربهأثرتالبحر.

البحر،بشاعريشتهرماأكثرماسفيلدويشتهر.وقصصه

والأعرجالكسيحوشاعرالأرضوغثاءترابوشاعر

حوليدورأعمالهمنوكثيروالزمهرير.ا!لطرفىوالضرير

المتشردينوبينشروبشاير،فىالناسبينوالمأمماةالحب

البحر.ورجال

لأولواشتهر،كتاب001منأكثرماسفيلدوكتب

وأكثرأم(.09)2المالحةالمياهأغنياتشعرهبمجموعةمرة

الأبديةالرحمةالطويلةالقصصيةأشعارهفيذيوعاأعماله

أم(بم19)2الجانبيالشارعفيالارملةأم(بم119)

أشعارهأماام(.19)9الثعلبريناردأم(بم)139الملوث

العمر"!،فيالتقدمعنلملم،"تكريسلملم:فتشملنفسهجمن

وتشملالبحر".حمى

روايات:الرائجةرواياته

الأحمرالعقيقالمغامرات

الذيالصردبمالبرتقالي

طائرأم(،29)4يصغي

وقدأم(.)339الفجر

صعيرتهأيضاماسفيلدكتب

هناكمازالبعنوانالذاتية

ماسفيددجون.للتعلموقت

مؤلف.م(5491-681)3بيئرو،جنيسكاما

عاموفي،مولدهمكانلجهورنفيدرس.للأوبراإيطالي

الفصللأوبرامسابقةفيماسكاجنياشتركأم888

وهيالأوبراوكانت.الأولىالجائزةفكسبالواحد،

عاطفيةمواقفذاتتمثيليةمنتتكونروستيكاناكا!اليريا

وعرضت،صقليةقرىمنقريةفيأحداثهاوتقع،عنيفة

عالميةشهرةلماسكاجنيفجعلتام،098عامرومافي

الحقيقىعليهيطلقعاصفوأقعيأوبرالىلأسلوبكرائد

يفلولم.الأسطوريأوالبطوليعلىالعاديتفضيلأي

51ألففقد.الأولالنجاحهذاتكرارفيماسكاجني

تعرضمازالتالتيالأخرىالوحيدةألاوبراأنإلاأوبرأ،

.أم198المحبوبفريتزهي

يكونويكاد،بالخيبةشاعرامؤلفاماسكاجنيمات

خانهقدالخلاقخيالهوكأنبدالقدوالتقدير.الاعتبارفاقد

لما،ال!نإلىإقبالأتحدمازالتالتيكافاليرياألفأنبعد

.قويمسرحينصومنعاطفيةألحانمنبهتمتاز

التشكيلىالتصويرانظر:.أددريه،ماسون

السريالية.)السيريالية(بم

وديكسونماسونخط.خطوديكسون،ماسون

الولاياتفيوالجنوبالشمالبينالفاصلالخطيعتبر

تفصلالتيالغربيةالشرقيةالحدودالواقعفيويمثل.المتحدة

الغربية،فيرجينيامنوجزءأوماريلاند،بنسلفانيابين

وقبلوديلاوير.ماريلاندبينالجنوبيةالشماليةوالحدود

كانتأم(،865-8611)الأمريكيةالأهليةالحرب

الولاياتبينالفاصلالخطتعتبرلبنسلفانياالجنوبيةالحدود

لاتبيحه.التيوتلكالاسترقاقتبيحالتي

علىالخلافنشبالميلاديعشرالثامنالقرنوفي

علىالولايتانأتفقتوقدوماريلاند.بنسلفانيابينالحدود

عاموفي.للأرضمسحبعملبينهماالخلافإنهاء

تشارلزوهماالإنجليزالفلكيينمناثنيناستدعتأم763

عامفيالمساحةعمليةأتماوقد،ديكسونوجيبرميا،ماسون

باسميهما.الخطوسمي.أم767

مروعلىللحدود.علاماتحجارةالمساحانوضع

الأحجارمنكثيراالتذكاريةالأشمياءهواةخلعالأعوام

علىومعالمنصباأومنازلهملأبوابعتباتمنهاوجعلوا

هذهمنكثيراأخيراالسلطاتواستعادت.الطرقحواف

كانتولكن.مكانهافيثانيةووضعتهاالمسروقةالأحجار

بالضبطالخطموقعحولمنازعاتلآخرحينمنتثور

المساحونأجراهاالتىوالمساحة.مسحعملياتوأجريت

فييذكرخطأوجودعدمأثبتتأم09و.أم984في



نيةسولماا88

مممتىعمليةوتمت.ديكسونوماسونوضعهأسذياالخط

نق!!عنهانتجالعشرينأغرنامنأصمستيمياتافيأخرى

521.91عرضخطعلىالآنوهو،للخططفيف

شمال!.43953

إلىتنهدصأضنضم!امح!صمةسريةمنظمةالماسوفية

أعضائهاصج!وأ*ا.أمحااعلىأجهوداسيطرةضمان

بحمظعهديوتقهها،أصمأحاافىالمرموقةالشخصيات

أض!طيفواأاطتحصص!بالمحافليسمىبماويجتمعونالأسرار

.بالمهام

أكرالياهيرودسالمؤرحينبعضيعد.التطشيس

للماممونيةالأولاالمؤدسه!اضومانملكم(44)ت

لامى.وموآبأبيود،حيراماليهودي!تمستشاريهبمساعدة

أضمويهواأ!موضاعلىالأولىأيامهامنذالماسونيةقامت

أصالإيهاموإشاراتوأسماءرموزاأعضاؤهااختارحيث

دأدهأسلإيهاءأورشليمهيكلمحفل!هماوسموا،والتخويف

تسمىأصأيراعددشىالماسوليةثانت.سليمانهيكل

اختحذبالمالمونيةتسمتقرونبضعةومنذ،الخفيةالقوة

أضصة!أآخلاأعا،مرتعم!لافتةالأحرارالبنائيننقابةمن

خلالالماسونيةواستطاعت.حقيقتهدونالاسمبها

الشخصياتمنكبيرعدداستقطا!الطوي!تاريخها

مرحلةيدهعلىبدأتالذيوايزهاويتآدممثلالمؤثرة

قادةأحدوميرابو،أم077!شةللماسونيةالثانيةالتألمميس

وايزهاويت،خلف!أسدياالإيطافيومازيني،الفرنسيةالثورة

أغرنسيادلوموليوم،مايكألبرتالأمريكيوالجنرال

كتابصاحبأ!لروكودير،الزواجكتابمؤلف!

.الخطيرةالعلاقات

منهامظهرهافيإنسانيةأهدافاالماسونيةطرحت

ولما.والجسأطولىواالدينصالنف!!بغضالبشربينالمساواة

بسببالاضعطهاد،م!يعانونأوروباعمومفيأجهوداكان

!بيرةفرصةالماسونيةفيوجدوافقد،وخبثهمدسائعسهم

الأوروبية،المجتمعاتفيالاندماجتحقية!فيتساعدهم

على!ميطرواأ!ذلك،فلسطينفيلهمقوميوطنوإقامة

أحالها.اأنحاءحافةفيالرئيسةوفروعهامراكزها

فيالفضفاضةالإنساليةبشعاراتهاالماسونيةلمماهمت

شعوبلدىوالوطنيةوالقوميةالدينيةالمشاعرإضعاف

الاحتلالقواتجان!إلىمنظماتهاووقفت،الثالثاالعا

مقدماتشعاراتهاشانت5.الدولللكفيالأجمبي

علىوالاشدابالحمايةأغرضرأحلاقيةأغطيةا!شخدمت

أث.الثاأمحالمابلدانمنالعديد

التارلمنظمةيعرفلمالنفوذ.ومواق!الانتشار

أنحاءكلفيمحافلفلها،الماسوديةمننفوذاأقوىسرية

الشخصياتالمحافلهذهتستقطبحيثتقريبا،أسمأعاا

تسيووهي.عليهسيطرتهالضمانبلدكلفيالمزثرة

ومنظماتالدوليةوالمنظماتالجمعياتبعض!على

فيوالصحافةالنشرودورالإعلامسائ!!ربعضر،المشاب

الإنتاجووسائلالاقتصادمواردمنال!ضيروليدهاأ-ا.أ!اا

أءا.أحاأكط

الاقتصاديةالمجالاتفيالانالماسونية!ةالحرتمش!أ

إدارةفيبارزةمساهماتوأ!اأحربيةاأسدوأ!باالأجتماعية:ا

الأرستقراطيةالطبقاتتخصفةمعرواجتماعيةألدية

والليونز.اشوتاريمماناديمث!!المالوأرباب

الهيكل.فرسانأيضا:انظر

أراضيداخلتقعالتيأجسوتوعاصمة!بو

سخةبريطانياعناستقلالهاونالتإفريقيا،جنوبحمخورية

سكانهاعدد.الكومنولثلطاقضمن،ام666

ماسيرويربطحديديحطهناك.نسمة382601

هيوالمدينةإفريقيا.جنوبفيجهةحص!!مناددنسعض

فنيتدريبومدرسةمستمتسفىشيهارأجلد،اح!صمةمقر

الذينالناسومعظهما.المحليةرأجدويةااعسوناشيهاتدرس

عليهميطلقممنأحسود،االإفريقيينمنماسيروفييعيشون

اقتصمادهايقومالتيالإفريقيةالبلادأفقرمنوتعتبرالسوتو.

اتحادمناحمفيتعملالعاملةأجداوأعلبية،الماشيةتربيةعلى

العم!!مجالاتإلىالبلادلافتقارنظراإفريقياجنوب

المحتلفة.

موميقيمؤلفام(.19أ-2)842جولماسيئيه،

منفيهابماماسينيهأوبراتوتمتاز.جمأوبراتهاشتهرشرنسي

أوبراتهخيرتكونوربما.شجيةوألحانمسرحيحس

زالتولاأم(.)884مانونروايةأ!شرينارالخمس

عندمفضلة-جر!ودي-وحبيبهالمانونالرئيسيةالأدوار

فيرترالأخرىمامعينيهأوبراتبينومن.المغنين

كيشوتدونأم(،)498تاييسأم(،)298

الموسيقيةللفرقأعمالاأيضاكتبوقدأم(.019)

أحسنمنتعتبرأغنية002منوأكثربالغناءمصحوبة

ألحانه.

بجوارمونتودفيما!عينيهفريدريكإميلجونوأصد

الموسيقىالمعهدفيدراستهفترةوأثماء.إيتيانسانت

الموسيقيالمؤلفعلىالرسيقيأضأليفادرسببارلس

فيالموسيقيللتأليفمدرساكانوقد.توماسرارأمبره

م(.6981أ-)878المومحيقيادعئهد

المستشرتين)أررلاستشراقاالظر:.لوي،ماسيديون

المتعصم!!(.
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تقدرلقيمتدريجالرطوبة-الحرارةمؤشر

قيموتعتمدالحار.الجوفيالناسراحةمدىبوساطتها

وهى،النسبيةوالرطوبةالهواءحرارةدرجةعلىالتدريج

رطوبةكميةبأكبرمقارنةالهواءفىالفعليةالرطوبةكمية

القيمهذهتتضمنولاالهواء.عليهايحتويأنيمكن

أيضاالتدريجهذاأنإلاالشممه!،وأشعةالرياحتأثيرات

كلاجتماعلدىالأشخاصبعضتأثرتقديرعلىيساعد

والرطوبة.الحرارةمن

الارتياحعدمازدادالرطوبة-الحرارةمؤشرارتفعوكلما

إذابالارتياحيشعرونالناسمنكثيراأنويلاحظ،لذلك

ويشعر75.منأقلالرطوبة-الحرارةدرجةمؤشركان

الدرجةتكونعندماالراحةبعدمأكثرأو،الناسمن05%

الدرجةوصلتإذاأما8..و75بينماالمؤشرهذاعلى

منكثيرتحدثوقد.الراحةالجمئبعدمفيشعر08إلى

الشمسوضرباتوالدوخةكالتعبالحادةالإصابات

علىالرطوبة-الحرارةنسبةارتفعتإذاالحراريوالإرهاق

الشص!.ضربةانظر:أكثر.أوء8إلىالمقياسهذا

،ام959عامالرطوبة-الحرارةدرجةمؤشرطوروقد

الولاياتفيالجويةالأرصادمكتببذلكقامحيث

الأرصادخدماتبمكتبالان)يعرفالأمريكيةالمتحدة

عدممؤشر:البدايةفيالمؤشرهذاوسمي(.الوطنيالجوية

لراحة.ا

تقي!إحصائياتوبورستالداردمؤشرات

المستثمرينوتساعدالأمريكيةالبورصةأممعارفيالتغيرات

والشراء.البيعضماناتتحديدعلى

لبحوثشركةوهي-وبورممتانداردمؤسعسةوتقوم

ونشرها.بجمعها-والاستشارةالاستث!ار

005تضمنالذيالتقريرذلكالتقاريرأشهرومن

هذاويع!سسوبور،ستانداردشركةبإعدادهوقامتشركة

فيمووحةأسهمهاشركة005أصعهمأسعارالتقرير

منتنحأة004منالشركاتهذهوتتكون،نيويوركبورصة

2و.ماليةمؤسسة4و.عامةمؤسسة04وصناعية

حجممن8%0حواليمعاأسهمهاوتكوننقل،شركة

منكثيرويعتبر.للتداولالمعروضةالأسهمجميعسوق

الصناعيةالمتوسطاتمنقيمةأكثرالدليلهذاالمستثمرين

فقط.شركة03أسهمأسعارعلىتعتمدالتيجونزلداو

.معدلجونز،داو:أيضاانظر

يقعالقديمةالإنكامدنإحدىموقعديكشوماض

البناءويقفبيرو.فيكسكلشماليكم8.بعدعلى

اكتشفهاالتيبيكشوماشومخلفاتمنهوالذيالحجري

ارتفاعهيبلغجبلعلىبنجهامهيرامأل!مريكيالاثارعالم

متر.2و005نحو

بيرو.أيضا:انظر

.الارتجاجأوالصدمةيقدلاختراعالصدماىماص

تعشيقأجزاءفيأو،بالسيارةالتعليقجهازفيويستخدم

ماصاتتختزل.بالطائرةوالأبوابالهبوطتروس

عنتتسببالتيالمرغوبةغيرالحركةبالسيارةالصدمات

المناورأتأوالدورانعنأوللوقالمستويةغيرالسطوح

المكبحية.

داخلكباسمنالصدماتماصاتمعظموتتكون

قوةتنتقل،السيارةوفي.زيتأوهواءعلىتحتويأسطوانة

لكن.لأعلىالكباسدافعةالصدمةماصإلىالارتطام

هذهوتمتص.الكباسيقاومبالأممطوانةالموجودالزيت

.الارتطامقوةوتبطلالصدمةالمقاومة

القف!يبتعليقبمالزنبرك،السيارةأيضا:انظر

لالتوائى.ا

9188هـ،ا031377)7إيليا،ماضيأبو

منلبنانىوصحفيشاعرماضيأبوضاهرإيلياام(.579

فيالمدرسةوترك،المحيدثةقريةفيولدالمهجر.أدباءأشهر

عنللرزقطلباالإسكندريةإلىمتوجها،عشرةالحاديةسن

ونظمللمطالعةأوقاتهبعضمخصصا،التجارةطريق

أبيوشمعر،المعريوأفكار،الكريمالقرآنببيانتأثرالشعر.

الأولديوانهأصدرعمرهمنالعشرينيبلغأنوقبل.نواس

لألمماليبواضحتقليدوفيهأم(؟119)المافميتذكار

الشعرية.العباسىالعصر

أربعبالتجارةواشتغل،ام219عامأمريكاإلىهاجر

الثمتغلثم.ماضيأبيمرادالأديبأخيهمعمشوات

الفتاةوزحلةالعربيةوالمجلةالحرية:فيمحررأبمبالصحافة

نصفأم،929عامالسميرمجلةوأنشا.الغربومرآة

عاميوميةجريدةإلىحولهاثم،أسبوعيةثمشهرية

فيواستمرتأم،369

بالسكشةوفاتهحتىالصدور

فيأم579عامالقلبية

.()نيويوركبروكلين

الرابطةإلىانضم

عاءنيويوركفيالقلمية

بجبرانفمأثر،م6191

،نجبرا:نظرا.ونعيمة

ئعيمة،،خليلجبران

أبوماضيإيلياتمسكأسكنه.ميخائيل
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نشروقد.الصهموفيةلتيارالاستسلامرافضا،والواقعبالطيعة

ماضىأبىديوان:هيدواوينثلاثةنيويوركفيوهو

(.م491)7الخمائلأم(،29)7الجداول(؟م191)8

وترابتبرديوانللملايينالعلمدارلهنشرتوفاتهوبعد

أم(.069)

فىالشعريةالمدرسةمثلمنخيرالنقادبعضعده

امتلأتمجددشاعرفهوومنهجا.وتف!صيرانزعةالمهجر

وألمش!سلاتوالف!ضيةالاجتماعيةبانرؤىقصائده

تميزو.أ!ضوحهـاالسهوأ!ةدائرةمنتخرجأندون،النفسية

والدعوة،الأملواوالحنينبالحيرة-عامبش!سل-شععره

قوله:مثل.الغروبقبلبالحياةللتمتع

داءومابكالشاكيأيهذا

عليلاغدوتإذاتغدوكيف

نفسالناسفىالجناةشرإن

الرحيلاالرحيلقبلتتوخى

وتعمىالورودفيالشوكوترى

إكليلاالدىفوقهاترىأن

وطنوالصسعةشهرةحازتاكتىقصائدهأجملومن

أستمجنيواالاغترابأحامحيسعنشعبيرهيإذالنجوم

ومطلعها:الوطر،عنالبعد

أنا!نأتذكرحدقهناأناالنجوموطن

أرعناغريرافتىالجدالماضىفىألمحت

مدندناكالنسيملك-حقوفىيمرحجذلان

ولاونىيحسضجرالاالأشجاريتسلق

قاأوشوفايبريهابالأغصانويعود

ههناكانتدنياهالذيالولدذلكأنا

الشعرية.القصةفيبرعواممنوإيليا

بماللبنانيالوطنيالارروسامممها:أو!عمةعدةحاز

أطقدساالقبروسام،السوريالاممتحقاقوسام

علىحص!!وقد.اللبنانيالا!شحقاقوسامبمالأرثوذكسي

ممثلااللبنانيةالحكومةدعتهعندماالأوسمةهذهأغلب

بيروتفيعقدالذياليونسكومؤتمرفيالمهجرلصحافة

.أم489عام

فيجديدنمطوهيالمساءالمشهورةقصائدهومن

يلتزمولما،القوافيمنعدداإيليافيهاصعتخدمالشعر،

يطلبهالذيلالقدرتتبدلالقاشيةوكانت،الموحدةلالقافية

قوله:ومنها،الموسيقيالإيقاع

الخائفينركضالرحبالففماءفىتركضالسحب

الجبينعاصبةصفراءخلفهاتبدووالشمس

الزاهدينخشوعفيهصامتساجوالبحر

البعيدالأفقفىذاهبتانعيناكلكنما

تحلمينبماذاسلمىتفكرينبماذاسفمى

واللحمبا!نالإفبظلمجترحيوانالما!كر

الماعزاستؤنعستوقد،التاريخقبلماعصورمنذوالصوف

وفى،آسيافيسنة9).00منذيبدوماعلىمرةلأول

الماعزمعظمالانوتعيم!،المتوسطالبحرشرقيمنطقة

منتعد)ال!ليفة(الملستأنسةالماعزول!صاسيا.فيالبرية

وبخاصة،العالمجمئأنحاءفيالمهمةالمزارعحيوانات

شمبهأو،القاحلةالمناطقفيأو،أ!عرةاالجبليةالمناطقفي

الأنواعمعظمعكسعلىالماعز،تتحم!!و.ا،ستوائية1

.البيئاتهذهفياعيحصا،حرىالأالحيوالية

سلالةثلاثمائةنحوالمستأنسةالماعزسلالاتعدديبلغ

أهممنالأنقورةسلالةوتعد.تحاريةأهميةذومنهاوكثير

تعدبينما،الحريريصوفهاأجلمنتربىالتيالسلالات

حيثمنالمتميزةالسلالاتمنوتوجنبرجسانينسلالتا

الحليبإنتا!فيالثالثةالمرتبةالماعزويحتل.الحليبإلتاخ

.والجاموسالأبقاربعدأ3،أمحاامستوىعلى

يختلفكماقويةخاصةبسكهةألماعزاحليبشميز

سبيلفعلىالأبقار.حليبعن!يبالترحيثصقليلا

)أ(فيتامينمنكمياتعلىالماعزحليبيحتويأ!،اهثا

كمياتوعلىالأبقار،حليبفيموجودهوماعلىقىهـيد

)ب(.المجموعةفيتاميناتوبعض)ج(،فيتام!تمنأقل

يمكن،الحليبنوعيبينالتركيبفيالاختلافوبسبب

حليبيشربواأنالبقرلحليببالحساسيةالمصعاب!تللناس

حليبفإن،ذلكإلىوبالإضافة،مطمئنونوهمالماعز

فقد،لذلكونتيجةالأبقار،حليبمنهضماألعمهلالماعز

الأطفاللغذاح!مهمامصمدراالماعزأصئحليب

.المعدةلأمراضوللمصابينالسنشيوأطمتقدم!ت

مهمةالماعزتربيةوتعدمنتجاتها،أجلمنالماعزوتربى

نحوونيوزيلنداأسترالياتربىحيثالدولمنكتيرفي

الموهيرأصوافإنتاجلأجلالماعزمنرأسمليون

فيالفرديملكهاالتيالماعزقطعانحجماويعدأ!صشمير.وا

ثرائه.علىالأدلةمنوالآ!ميويةالإفريقيةالمجتمعاتبعض

،الجيدةالأليفةالحيواناتمنالصغيرةالبجميماعزوتعد

ويستخدم.المعمليةللتجاربيستخدمونهاالعلماءلكن

مننوعأيتأكلالتيالماعزالأغنامواالأبقارمرليبعض

المرغوبغيرالنباتاتمنمراعيهملتنقيةتقريباالنباتات

منطقةأيفيالنباتيةالحياةتدمرأنيمكنالماعزأنإلافيها،

فيها.يتحكمأصمما

حعسبالماعزلتصنيفكثيرةمصطلحاتتستحدمو

تيسايسمىالنموالمكتملالذكرشالماعزأ!مر.واالحم

الصغيرعلىويطلق،عنزةتسمىالنموالمكتملةوالأنثى

علىويطلقالجدياسمواحداعاماعمرهيبلغلمالدي

سخلة.المممتباإلعاملماكتيالصغيرة
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الماعزجسم

إنهماحيثوالماعزالأغنامبينوثيقةعلاقةهناك

هناكأنإلا،الظاهريةالصفاتمنالكثيرفييتشابهان

الصفاتفمنبينهما.الجوهريةالاختلافاتمنالعديد

مشقوقة،أظلافعلىيمشيالنوعينكلاأنالمشتركة

الماعزتملكلالكن،جزءينإلىمنقسمالظلفأنبمعنى

ذقونلهاوالماعز.الأغنامعندكماظلفهاشقيبينغدة

أثناءقويةمميزةرائحةللتيوسأنكماألاغنامعكسعلى

أعلىإلىمنتصبةقصيرةذيولوللماعز.التزاوجموسم

لأسفل.متدليةطويلةذيولللأغنامبينما،عادة

القزميةالباكستانيةفالماعز،الحجمفيالماعزوتتباين

سم،4هجسمهاوأرتفاع،كجم9وزنهايتعدىلاقدمتلا

أكثرإلىجامنابارينوعمنالهنديالماعزوزنيصلبينما

ويغطي.ام،2يتعدىقدالجسموارتفاعكجم،65من

خليطمنأوواحد،لونمنيكونقدصوفالماعزجسم

والبنيالأسود،هىشيوعاالألوانوأكثر.الألوانمن

وال!بيض.والأحمروالرمادي

تكونوقد،التناطحفيتستخدمهاقرونالماعزولمعظم

يكونقدالآخربعضهالكن،للخلفمقوسةالقرون

باختلافالماعزآذانوتختلفوحلزونيا.مستقيما

كبيرةاذانلهاوالإفريقيةالهنديةالماعزفمعظم،أ!سلالاتا

وتوجنبرجسانينسلالتيمنالماعزآذاننجدبينما،متدلية

إلىومنتصبةقصيرةالأوروبيةالسلالاتمنوغيرهما

أعلى.

مقدمةفىونجدقليلا،إلاطعامهاالماعزتمضغولا

(.العض)أسنانالقواطعمنبدلآصلبةوسادةالعلويفكها

السفليالفكمقدمةفيالموجودةقواطعالثمانيةوتقوم

تقطيععلىالعلويالفكع!ىالصلبةالوسادةبمساعدة

ضرسا21فلهابضروسها؟الطعامالماعزوتمضغ.الطعام

وتنقسم.فالثكلمؤخرتىعلىالطاحنةالضروسمن

ما!كزأوالحقيقيةالبريةالماعزالبريةالماعزأنواعوقشملآمميا.فىال!حريةالجبلجةالماطقفيالبريةالماعزأنواعمعظهمتعيمقالبريةالماعز

والمارخور.داغستادوتورالوعلوكداالبيزور

الوعل

داغستانتور

البيزورماعزأوالحقيقيةالبريةالماعز

رخورلماا
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فبعد.الطعاملهضما)غرهـ(تجاويفأربعةإلىالماعزمعدة

أضجويورافيمؤقتايختزنجزئيا،الممضوالطعامابتلا

أخانياالتجويفإلىقلي!بعديمررآ،المعدةمنالأوأ!

لاتعرفيةحصررشبهصورةفيويتش!4!يلضحيث

واكأهـارحماآ،الجرةمضغوبعدأطفما.تعودالتيالجرة

الإتمامالأمعاءإلىثما،الأخيريناأطتجويف!!تذهببلعها،

بهذهطعامهاتهضمالتيالحيواناتوتسمىهضمها.

.الحيوانالمجتر،انو:.مجترةحيواناتأصورةا

الذيالم!صانعلىالماعزتزاوجموسمموعدويعتمد

حصأمنبالقر!الحارةالالممتوائيةالمناطة!شفي.شيهتعيعق

المناطة!فيأما،أعامامدارعلىالماعزتتزاوخمثلا،الاممتواء

أصشمافيا!أغممب!أواالاممتواءحطب!تتقعالتيالمعتدلة

اخروأوأصيرواأ:اخرب!!ماأعترةافيفتتزاوت،والجنوبي

زيتيةمادداختزاوءموس!اأتناءأضيساغددوتفرزأصثعتاء.ا

بعدثلاصةاوصغيريراطعزةوتلد.الإناثارائحتهاتجذب

الماعزأنواعمعظموتعيش.التزاوجمنأضعهرخمسةحوالي

!شوات.عشرإلىثمانىب!تما

الماعزأنواع

بيئةأيفيالعيشالبريةتستطئالماعز.البريةالماعز

والجبلية.الصخريةالمناطقفيالعيشتفضلىلكنهاتقريبا،

منهاكليتكونقطعانفيصغارهامعالماعزأنثىتسافر

مولمممأثناءإلاعزلةفيالتيسويعيشفردا.4.أو03من

نوعأيالبريةالماعزوتأكلأطقطيع.ينضمعندماالشزاوج

وقلفوالأوراقأصشجيراتاذلكضبماالنباتاتمن

ال!شجار.

النوعذلكفىبماالبريةالماعزمنأنواصاخمسةوهساك

كذلكوالمسمى،داغستانرتورأ!ع!!،اباسمفا!عرو

الماعزوتوجدوالمارخور.أغوقاز،اوتورأغوقاز،اشرقعلىر

الجزروفيالأدنىالشرقفىرالبيزرماعزأوالحقيقيةاضية

نسةالمستأعزالما
أنواعم!والموليةوتوحمبرجالسال!!أ!اعوتعترا3.احااأحاءحميعفيا!خمةالمزارعحيوالاتص!اطستأسةا!اعرتعتبر

الملوهير.لاسمالم!رودصودهاأحلمرالألقورةاوترلى.اشئيسيةالحلو!اطاعز

لسانيناماعز

النوبيةعزالما

؟ء

توجنبرجعزما

نقورةأعزما
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ويعيم!البرانعر،جبالالأسبانيةالماعزوتقطن،أليونانية

سلاسلوفيومميبرياالسودانفيالجبليةالمناطقفيالوعل

جبالفيداغستانتوريستوطنكماوالقوقاز،الالبجبال

وسلاسلالهملاياجبالفيالمارخورويتجولالقوقاز،

.الأخرىآسيالجبا

منأجزاءفيالموجودةالرولمجماجبالماعزتعدولا

بل،الحقيقيةالماعزسلالاتمنالمتحدةوالولاياتكندا

الروكى.جبالعنزانظر:.ماعزيظبىأنهاعلىتصنف

قدالمستأنسةالماعزتكونأنلحتمل.المستأنسةالماعز

ويبلغ.الأدنىالشرقمنطقةفيالبريةالماعزسلالةمنانحدرت

ومنلتر،بليون5.6حواليالحليبمنالمستأنسةالماعزإنتاج

تعطناأنهاكماسنويا،متريطنمليون2حوالياللحم

سلالاتومن.والصوفوالجلودالطيعيةالأسمدةمنكميات

كلهاهجنتوقد،والألبيةوالتوجنبرج،،السانينالحلوبالماعز

الإنجليزيالنوبيالماعزكذلكالحلوبالماعزومنسويسرا.فى

الماعزبتهجيننشأتوالتي،النوبيةالماعزباسمأيضاوالمعروف

معينة.وهنديةإفريقيةوماعزالإنجليزيةالحلوب

العديدفياللحوممصادرمنمهمامصدراالماعزويعد

اللحمماعزسلالاتومن.والإفريقيةالاسيويةالدولمن

نيجيريا،فيالأحمروالسوكوتوإفريقيا،جنوبفىالبوير

.جلدهعلىالحصولأجلمنالأخيرالنوعيربىكما

سلالةتنفالصوفالتىالرئيسيةالسلالاتومن

أنقرةمحافظةفيالآنقورةتطورتوقدوالكشمير،الأنقورة

اسمصوفهاعلىويطلقأنقورة(باسمقديما)المعروفةالتركية

صوفهاويعرفالهملايافيالكشميرعنزةونشأتالموهير.

طبقةمنالموهيرصوفويأتيالكشمير.صوفباسم

الصوفأماالملبد،الناعمالأبيضالخارجيالصوف

الدأخليةالبطانةفروةمنالكشميرماعزمنفيأتيالكشميري

الطويل.الشعرطبقةأسفلتقعالتيالناعمةالحريرية

الماعزتربية

المستأنسالماعزمنرأسمليون004منأكثريوجد

يسمحأوحظائرفيإماالمستأنسةالماعزوتربى،العالمفي

بالذرةالماعزالمزارعونويغذيالعراء.فىبالرعيلها

بالإضافة،المشابهةالحبوبمنوغيرهماوالشوفان،الشامية

ونوابخالتجاريوالعلفوالسيلاجوالجذورللدريس

والعشبالأوراقأكلالماعزتحبكما.الثانويةالصناعة

الختلفة.والنباتات

الرئويوالالتهابالمفاصلالتهابالماعزتعانيوقد

،الأخرىالأمراضمنالعديدإلىبالإضافةالجلدوأمراض

العنزةتصابوقد،الطفيلياتتهاجمهاأنيمكنكما

.الضرعبأمراضالحلوب

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

الموهيرالمدلوغالحلدالأغسام

الوعلالصو!صوف،لأدقورةا

كشميرعنزةالبريون

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.عشبةالماعز،

الماعز(.)عشبة

القرآندحمورمنالماعونسورة.سورة،اولعكون

بعدالسابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

منالماعونتسميتهاوجاءت.آياتسبعاياتهاعدد.المائة

.7الماعود:!الماعونويمنعون):تعالىقوله

الجاحدالكافرحدلمجهامحور.المكيةالسورمنالماعون

والمنافقوالجزاء.الحساببيومالمكذب،تعالىاللهلنعم

أعمالهفييرافمابل،اللهوجهبعملهيقصدد!الذي

وصلاته.

حيثالكفار:الناسمنفريقينعنالسورةوتحدثت

اليتيميهينونأنهم،الذميمةصفاتهمالسورةذكرت

ولوحتىالخير،يفعلونولاتأديبا،لاغلظةويزجرونه

عبادةفيأحسنواهمفلاوالفقير،المسكينبحقبالتذكير

فهم،الثانىالفريقأما.خلقهإلىأحسنواولا،ربهم

فييؤدونهالاالذين،صلاتهمعنالغافلون،المنافقون

المرأؤون،معنىلاصورةبهايقومونوالذينأوقاتها،

،والهلاكبالويلالفريقينالسورةتوعدتوقد،بأعمالهم

الاستغراببأسلوب،تشنيعأعظمعليهموشنعت

الصنيع.ذلكمنوالتعجب

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

أيردندافىتقع،محديةحكومةذاتمظطع!ط!كرا!لت

سكانهاعددلونيا.منالغربيالشمالإلى،الشمالية

ويوجد،جميلةمناظرالمقاطعةوبهذه.نسمة35و884

التروتةسمكوبخاصةأنهارهافىالشصأسماكمنكثير

فىالاقتصاديةالأنشطةأهمالزراعةوتعد.المرقطوالسالمون

مدنها.منالعديدفيهند!حيةأعمالوتوجد.المقاطعةهذه

.الإداريمركزهاوهيالمقاطعةمدنأكبرماغرافلتوتعد

ألستر.:أيفئانظرا

البريسكوب.انظر:.المئفاق

-أ)308أغسطسصمويل،مافريك

فيأسهم.دولةورجلبارزاأمريكيارائداكانام(.087

اللغةمنجزءأاسمهأصبح.تكساسجمهوريةتأمسيس



المافيا9!ا

عددهبلزأقصعامافرلكأحذأم845عامفيالأمريكية.ا

علامةيضعأصمال!ضه.أصهدينمقابلالأبقارمنرأسر004

مربوعليهاوأطلقوجهها،علىفهامت.لماشيتهمميزة

يطلقال!سسمهذاوأص!ت،مافريكساسمالمجاورونالماشية

علامة.أيةهالاتم!أبقارأيةعلى

اطتحدةبالولاياتالجنوبيةحصاروليسافىمافريكوأسد

شرجينياصىبالقضاءوعملى-جامعةفىتخرخ.الأمريكية

تكسالر.إلىينتقلأنقبلأجاماوأ

أبإيصاأصيشىرتطوسريإجرامىتنضم!ا!المجا

وتعود.الأمري!جةاأهتحدةاأ!ا،ياتافيصبيرةقوةواكتمسب

ماف!تسمىمترامممةلمجموعاتشب!سةإلىكاسممافيا

والنشاطاتأغهرواالعنفبوساطةالسلطةعلىتمستولي

.المتعددةالإجرامية

أجا.بإيطاصقليةجزيرةشرهشةالمافيافرقأشهرومن

اليلاديعشرالسابعالقرنفيالفرقةهدهتحونت

.الأممباناالحزيرةحكامتعارضرسريةكمجموعة

أ،قتصادية1ةأغواعشرأضاسعاالقرنبحلولالمافياوأصبحت

يتت!و.صقليةغرىكأالصيصرةوالاجتماعيةوالسياممية

هـطةا!إشادةتمنعأومرتاتسمىخاصةشفرةأفرادها

بالجريمة.

فيكاموراتدعىأخرىسريةجمعيةوتطورت

أغرنابدايةفينفوذهاوانتشربإيطاليا.نابوليسجون

كتسبتوا.المجاورةالريفيةوالماطقالمدينةفيعشرأضاسيعا

)الجمعيةسوسيتاأونوراتاهيأخرىإجراميةمنظمة

عامحوافيالإيطالي!صالابرياإقليمفينفوذا(المحترمة

تزاللاالمنظماتهذهأناحثمرطةاوتعتقد.أم009

.موجودة

عام-مرةلأول-الرسميةالقانونيةالجهاتأبلغتوقد

قتلتالعامذلكففيأمريكا.فيمافياوجودعنأم198

وذأك،كمةمحادونشخصا11نيوأورليانزجماهير

الحظرقانودصدورومنذ.قتلجرائمبارت!!ابلاتهامهم

الذينأصئالأمريكيودأمحشرينأالقرنمنالعشرينياتفي

الجرائمكلعلىيسيطرونليإيصاأأصلمنينحدرون

.المتحدةالولاياتفيالمنظمة

فييشاركونأمريكيإيطاليألاف6حواليوينتظم

تسمىإقليميةعصاباتشب!صةفيالمنظمةالجريمة

منالعديدفيالمنظماتهذهوتشاركالعائلات

وبيع،والدعارة،المقامرةمثلالقانونيةغيرالنشاطات

هذهأنالقانونعنالمسؤولونويقدروالربا.،المحدرات

لعشوياأمريكيدولاربليون05حواليتكمسبالعائلات

أصبحتأنهاويعتقدون.الإجراميةالنشاطاتهذهمن

غيرأنشطتهابجان!،المشروعةالأنشطهةامنكثيراتمارس

أتحانونية.ا

صقلية.:أيضاانظر

بابوتاتسواناتم!يتاريخيةأهميةداتمدينةط!يكئج

انظر:.نسمة005/6سكانهاعدديبلغإعريقيا.بجنوب

بابوتاتسوانا.

معروفةوأصبحتمافي!صج،باسمسالقاأطدينةاعرفت

والإنجليزالبويرحروبخلالنيةاضيصإيةليأصوالإبهـاعمر

أكتوبرمنالبويرقواتبوساطةالحصارنحتضعترالأنخا

فيالبريطانيةالقواتوكانت.أم.3..مايوإلىاأ866

الذيباولبادينروبرتبقيادةالمحاصرةالمستوطنةححذه

احصشافة.احةحرمؤخراأسهر

)منطقةالحضريالمجمعمنجزءاأجوماالمدينةوتشحل

ويعدلالوتاتسوانا.عاصمةماباثوذأسكفيتشاركها(مدنية

التيرولونجلقبيلةمقراأضقليديةاأحاصمةامرأغديماالجزء

الذيمافيكنجاسمتسوانا.ويعنيشعبإلىأعرادهاينتمي

مستوطنةوتألسستالصخورمكانالمدينةعلىيصلقونه

.أم885عامأ!!رومد!نةأغمرهـم!با!يةروأو

مافييه.مجرات:انف!إ.باولو،صاثييه

قائدأم(.0188649)دوجلاسآرثر،ماك

العالميةالحربخلالبارزاجنرالآثانأمريكييعس!

الأعلىالقائدمرتبةأيضاكعسب.أسكوريةاالحروبرالثانية

الثانية.أحالميةاالحربعقبأجالانالاحتلاأ!التحالف!أغوات

أ!لاياتافي،بأركنساس،روكليتلفيآرثرماكولد

بطلاآرثر،ماكارثروالدهكانو.االلأمريكيةاالمتحدة

-1861)الأمريكيةالأهليةالحربخلالوضابطا

العسكريةالأكاديميةفيآرثرماكتخرجأم(865

زوأص.م3091عامفييورك،بوينتوستفيالأمري!سة

أثناءوعمل.المدرسةتاريخفيالأكاديميةاأسدرجاتاأعلى

فيصغيرامهندساوضابطامساعداأخاليةاأحشرةاالأعوام

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوبنماالفلب!ت

الولاياتدخلتعندمارائدرتبةارثرماكونال

جرح.أم719عامأبري!!فيالأولىاالعالميةالحربالمتحدة

فيآرثرمماكورقي.أسثمجاعةاأنواطمنالعديدأ!ونامرت!ت

عميد.لرتبةم1891يونيو

فيللكومنوأثعسكريامحستشاراآرثرماكعم!!

الفلبين!صانتأم.419إلىأم359منالمترةفيالفلب!!

ذأ-كفيوبدأتأم898عاممنذالأمري!!أخفوذاتحت

للا!شقلال.تستعدالوقت



59جونرثر،كاما

للقواتقائداأم419عاميوليوفيارثرماكوأصبح

اليابانيةالطائراتوقذفت.الأقصىالشرقفيالأمريكية

البحريةالقاعدةام419عامديسمبرالسائمنفي

قذفتكماهاوأي،فيهاربربيرلخليجفيالامريكية

الولاياتودخلت،الفلبينفيالامريكيةالجويةالقواعد

علىالحربأعلنتعندماالثانيةالعالميةالحربالمتحدة

فياليابانيالتدخلوبدأديسمبر.منالثامنفياليابان

التاريخ.ذلكمنأسبوعينبعدالفلبين

فيقواتهوركزالفلبينعنالدفاعقوأتآرثرماكقاد

مانيلا.خليجفيكوريجدوروجزيرةباتانجزيرةشبه

بعدليذهبكوريجدورأم142مارسفىارثرماكوترك

مشهوراتعهداهناكوصولهفوروتعهدأستراليا.إلىذلك

آرثرماكنال.باتانجزيرةشبهلرؤيةأخرىمرةبالعودة

هذهنالقدوالدهوكان.الفلبينعنلدفاعهالشرفميدالية

البلاد،فيالعسكريةالدرجاتأرفعتعتبرالتيالميدالية

الأمريكية.الأهليةالحربفيالبطوليلاستبساله

اللذينالوحيدينوالابنالأبووالدهآرثرماكويعد

المتحالفةللقواتقائداارثروأصئماك.الميداليةهذهنالا

،اليابانعلىهجوماوبدأ،الهادئالمحيطغربيجنوبفي

الجديدةغينيامنأم439عامأليابانيينقواتهوطردت

الانتصاراتهذهوعزلت.أدميرالتىوجزربريتننيووغربي

برلتن.لنيوالرئيسيالميناء،رأبولفياليابانيةالقاعدة

غينياغربيأم449عامسبتمبرفيآرثرماكواستعاد

وموروتاي.الجديدة

ا!لإلىإلىعودفعنداليسارم!التاليوهوآرثرمماك!وجلاسالجرال

.م1!44أكتو%02فيليتفيالشاطئمياهحاضعمدماوذللث

فيأم449عامأكتوبر02فيارثرقواتونزلت

إلىبالعودةتعهدهبذلكليحققالفلبينيةليتجزيرة

فيالفلبينوسطفيميندوروإلىقواتهووصلت.الفلبين

واستعادت،لوزونام459عامينايرفيوغزتديسمبر.

استولىكما.أغسطسفيالحربنهايةمعالجزيرةمعظم

وبورنيو.الف!بينجنوبىعلى

وعينام49ءعامأغسطسفيالياباناممتسلمت

وترأسأليابانفيالمتحالفةالاحتلاللقواتقائداآرثرماك

و4591عامبينماالفترةفىاليابانفىالقيادةقمة

جعلعدمإلىتهدفالاحتلالقوأتوكانت،أم159

آرثرماكأدار.ديمقراطيةدولةوجعلهاعسكريةقوةأليابان

فيألمماسيةإصلاحاتوأدخل،تامةبحياديةاليابان

الاجتماعية.والمؤسساتوالاقتصاديةالسيامسيةالمجالات

علىضغطعندماوخاصةارثرقدراتاليابانيونواحترم

منالعديدلتنفيذوحكومتهاليابانيال!مبراطور

.ال!صلاحات

،أم015عاميونيو25فىبدأت.الكوريةالحرب

يفصلالذي38خطالشماليةكورياقواتعبرتعندما

القواتقائدآرثرأصئماك.والجنوبيةالشماليةكوريابين

الجنوبية.كوريالحمايةالمتحدةالأمأرسلتهاالتيالعسكرية

ميناءفىالعدوخطوطخلفمدهشةإنزالعمليةآرثرقاد

الأمقواتتمكنتالتحركوبهذا.الجنوبيةبكورياإنشون

فىكلئاانهيارأمحدثةسيؤولعلىالاستيلاءمنالمتحدة

كورياذلكبعدآرثرماكغزا.الشماليةكورياجيعق

الشمالية.

الكوريينبجانبالحربالشيوعيةالصينقواتدخلت

خطجنوبيالمتحدةالأمقواتطردمنوتمكنتالشماليين

الصينإلىألحربيمدأن،لذلكنتيجةآرثر،وأراد38.

يؤديأنمنالمتحدةالأمأعضاءلعضتخوفول!ش

آرثرماكاختلف.ثالثةعالميةحربإلىالصينعلىالهجوم

هيئةورئيسالأمريكيالرئيسترومانهاريمعبشدة

وأصدركوريا.فىالحربحصرحولالمشتركةالأركان

.الحربتجاهوهدفهاالحكومةسياسةفيهينتقدبياناارثر

بإعفاءقراراأم519عامأبريل11فيترومانأصدر

قيادةومن،المتحدةالأملقواتقائدامنصبهمنآرثر

أحتلالوقيادةالأقصىالشرقفيالأمريكيةالقوات

.باناليا

صناعةمؤسسم(.4831-761)7!جونرش،ولط

داميريلستوكفيمكارثرجونولد.الأستراليةالصوف

عامسيدنىإلىوصلقدماكارثروكانإنجلترا.في

أم397عاموفي.البريطانيالجيشفيضابطاأم097
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كمىأء،1لم63عاءكأاماشاكدامسىححدالتئيدهاولرفارمإليزابيث

ك!-رمااطىعرا(،سمهداصارقرماحودأصلة!أاجا.آسترافيمبىأ!دىم

لزوحته.

ثمه!ضارا.04مساحتهاأرضعلىباراماتافيمزرعةأنشأ

صناعةلتطهويرأجريطانيةاالححومةمنتصريحعلىحصل

.هناكالصوف

تأ!ميسعلىكدلكام824عامماكارثروساعد

زراعةهدفخاكاناكتيأجةالأ!شرااالزراعيةالشركة

كح!ضار000004منيقربماتبلعالأرضامنمساحات

!شيفنز.بورتفي

بسبب،بالملزبمثارثرماعرفالسيا!ميةالناحيةومن

تقريبا.معهتعاملمسؤولك!!معالمستمرةخلافاته

فيحب!قمةرالبنعلىأ!ماكاجبل.!جيلماعالو،

بعدعلىالهملاياجبالمعلسلةفىماكالوجبليقع.أحالما

الهندب!!الحدودعلىإيفرستجب!!شرقيصبكمأ6

،م481.8(1)أ!ماكاجبلقمةارتفاعويبلغ.أضيبتوا

قامتوقد.م.0667)2(أ!كاماقمةارتفاعيبينبينما

فرانكوجينبقيادةالفرسميينالجبالمتسلقيمنمجموعة

عامأصاريخافيمرةالأولقمتهإلىأ!صولاو،الجبللتسلق

.أم559

اكشرقيالجنوليالساحلفيبرتغاليةمقاطعةطىو

كماحزيرةشبهتحتلالتيماكاو،مدينةفيهاتوجدللص!ت.

سكانعددويبلغ.صحغيرةجزرثلاثأيضاالمقاطعةتضم

2.آ15نحوومساحتها،نسمة000436المقاطعة

اللؤأ!(.)نهرجيانغتشونهررأسعلىوتقع

لونذاتعتيقةمنازلماكاومنالمناطقبعضشيصوحدر

علىالأجزاءدعضوتحتوي.المرصوفةالشوارعتحاذي،فاح

من%09منوأكثر.سكنيةمبانر،مرتفعة،حديثةشمادق

ويعتمد.البرتغاليينمنوبقيتهم،أ!ميسي!تامروما!طس!طن

وبصفة،الخفيفةأعشاعةوا،أسسياحةاعلىوماحطاقتصاد

ماكاوح!صمةويرأس.والنسيجأضاريةاالأأحاباصناعةحاصة

جمعيةالمقاطعةقوانينوتسن.البرتغالرئيسريعينهحاكم

عملياالصينوتسيو.ومنتحبونمعينونأعضاءلهاتشريعية

يأنقضحقتملكإنهاإذماكاوفياحسيامميةاالحياةعلى

المقاطعة.تخصوقوان!تح!صميةسياسات

عامماكاوفيدائمةمستوطنةأجوناكبرتغاأسهر

ماكاولأنهنالكأجقاءباالص!تأع!اوسمحتأمدد7

مناحتياجاتهاك!!بشرائهاأصيمىاأ،قتصاد1فيتسهم

الموأدهذهشراءويغطي.الصينمر،اششربزمياه،أ!عاما

فيتستخدمهاأضياا!همعبةاأحملةامنأ!م!!ااحتيا!

ما879عاموالبرتغالالص!توقعتوقد.أجةأسدرااضجارةا

البرتغالمنماكاوعلىالسيطرةتحوي!!بموجبهايتماتفاقية

.ام999عامديسمبرفيأصيناإلى

مننوعا18دنحواسمالماكاوببغاءببغاء.الماكاو،
تعيشوالتي،الذنبوطولأ!خامةباالمعروفةأجبغاواتا

وفي،والوسطىالجنوبيةأمريكافيالغالاتمناطقفي

طولهويبلغالببغاواتأضخممنحاوالماويعتبر.الم!صسيك

ومناقير،طويلةأجنحةأطيوراوأ!ذه.سمأ..ر03ب!!

وحمراء،زرقاء،بألوانملونرلم!إلىإضاشة،ثث!يلة"قوية

الجسما.تغطيحضراء،رر!افراء،

وتأكل.الطويلةالأشجارثناياشيالماكاوببعاءتعشش

رؤيتهاويمكن،والفاكهةوالحبوبالجوزالببغاواتهذه

المداريةالغالاتمناطقفيوبسرعةأزواجفيتطيروهي

يملكلاولكنهدسهولة،الماكاوامشئناسيمكنكما.المميرةا

هذاتربيةالمعتادغيرومنلصريعا.الكلاملتعلمالامشعداد

مرتفعبصوتيصرخلأنهالمنازلفيالببغاواتمنأضوعا

ينقر.أنويمكن

.الحيوانالببغاء،أيضا:ان!

-أ008)بابينجتونئوماس،ماكاولي

التامئأغرنافىالإنجليزالمؤرخ!تأشهرمنأم(.985

علىالمبنيةوقصائدهبمقالاتهأيضاواشتهر،الميلاديعشر

مجالفيخاصةكتاباتهشعبيةتضاءلت.القديمةالأساطيرا

العشرين.القرنخلالالشعر

والدهكانبإنجلترا،ليسترشاير،فيماكاوليوأ!د

ماكاولينشر.إصلاحيانصرانيازعيماماكاوليزاتشري

،
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عنريفيو،أدنبرهمجلةفياللأولىمقالتهأمء82عام

نشرفيالمجلةاستمرت.ميلتونجونالإنجليزيالشاعر

التاريخيةمقالاتهخاصةماكاوليإسهاماتمنالعديد

ال!دبية.ومواضيعه

بجانبمؤلفابوصفهطيبةسحمعةماكاولياكتسب

حركةوقادأم،083عامللبرلمانانتخب.السياسيعمله

وكانتبريطانيا،فياللانتخابقوانينإصلاحأجلمن

عامارمزاأضحىحتىو!وحاأكثرالبرلمانفيأحاديثه

ماكاوليام833عامالشرقيةالهندشركةعينت.مشهورا

الهندمستعمرةيحكمكانالذيالأعلىالمجلسفي

وعاش.ام838عامحتىالمجلسفيوخدم.البريطانية

الأساسوضعفيومعاعدالهند،فيالفترةتلكخلال

القانونمحلليحلالهندفيالإنجليزيالجنائيللقانون

.المستعمرةتلكفيالتعليميالأساسوكذلكالشرقي

تاريخالكبيرعملهلإنجلتراعودتهبعدماكاولىبدأ

ام848عامطبعتينونشرالثانيجيمستتويجمنذإنجلترا

ترفيليان،السيدةأختهوقامت،أم8ء5عامأخريينواثنتين

عامطباعتهاتمتالتيالأخيرةالطعةبتحريرموتهبعد

رواجابنشرهقامالذيتارلإنجلتراكتابهووجد.أم169

وصفعلىلاحتوائهوذلكالمتحدةوالولاياتإنجلترافي

الأخطاءبعضصاحبتمؤتر.نثريوأسلوبمشرق

ارائهلتفنيدالباحثيندفعكاماكاوليأعمالللحقائقالمجافية

التاريخمنلفترةزاخرةمقدمةتاريخهوظل.السياسية

.الإنجليزي

خطبا،تاريخهكتابةأثناءفىحتى،ماكاوليوبقي

فىوكتب.حكوميةمواقععدةوشغل،البرلمانفيمفوها

وأصبحت.ام842عامالقديمةروماأناشيدالوقتنفس

أوسعالقدامىالرومانالأبطالعنالشعريةألمجموعةهذه

هوراتيسقصيدتهوتعد.الشبابلجيلومقروءةانتشارا

.هذهالشعريةالمجموعةفيتداولأالقصائدأكثر

الرابعة.السلطة:أيضاانظر

علىامشولىأسكتلنديملكأم(.570؟)ماكيث

دأنكانالملكوقتلههزيمتهعقبأم040عامفيالعرلثن

هزم.الملكيزوجتهأصلعلىللتاجادعاءهبنى.الأول

)نورثمبرلمميواردوإيرلالأولدانكانوابنالثالثمالكولم

لمولكنهم.ام540عامدنسينينفيماكبثلاند(

الثالثمالكولمقتلأعوامثلاثةوبعد.العرشعنيخلعوه

لولاتشالثالثمال!صلمزوجةابنتولى.لمفانانفىماكبث

أسث.الثامالكول!االملكفيوخلفهأشهر،لبضعةالحكم

علىام623عامماكبثروايتهشكسبيروليمبنى

عرصكتابفيوجدهاالأحداثلهذهمشوهةنسخة

)هودينشيد،وأيرلنداوأسكتلنداإنجلترافيللأحداث

الحقيقة.أم577عامهولينشيدرفائيللمؤلفهلممجلات(

دانكانموتهيالروايةفيالوحيدةالجوهريةالتاريخية

شمكسبيررسمالحقيقةهذهضوءوفي.ماكبثيدعلى

المأساوية.والنهايةالعنفإلىيقودالذيللطموحصورة

وليم.شكسبير،:أيضاأنو

دبلوماسي.(م8891-4091)سين،ماكبرايد

المتحدةللأمالعامللسكرتيرمساعداأصبحأيرلندي

للسلامنوبلجائزةمنح.ام739عامناميبيافيومندوبها

ولد.أم779عامالعالميةلينينجائزةأ!ونا،أم749عام

سانتماونتوفيهنالكتعليمهوتلقىباريسفي

ماكبرايدشارك.بأيرلنداوكسفوردفيغوريبنديكت

منالعشرينياتفيالحرةأيرلندادولةتأمحيسفىبهمة

المحكمةفيألمحاماةدرجةنال.الميلاديالعشرينالقرن

وأصبحالجمهوريالحزبأسه!أم469عاموفيالعليا،

الأيرلنديالبرلمانفيعضوا

عاميبينالفترةفي

وتولى.أم579وأم489

الشؤونوزيرمنصب

الفترةفيلأيرلنداالخارجية

وأم489عاميمابين

لبلادهممثلاعمل.أم519

عامالأوروبيالمجلصفي

عملكماأم.549

ماكبرايدسينالغانيةللحكومةمستشارا

الوحدةمنظمةتكوينأثناء

لإفريقية.ا

جنيف!.فيالعالميالسلاملمكتبأم729عامانضمم

أم(.0018873)هولمزوليمماكجافي،

،أم857حتى1836عاممنذقام.أمريكيوقسمدرس

الأولىالستةالفصوللتلاميذالمصورةالقراءةكتببنشر

مننعسخةمليون021منأكثروبيع،الابتدائيةالمرحلةفي

المدأرسأطفالكلتعلمحيثا!لمتازة،القراءةكتابه

كانت.الكتابهذامنالقراءة-تقريبا-الأمريكيين

النظماحترامإلىالأطفالتدعوالقراءةمقطوعات

هذاأدىوقد،المتحدةالولاياتفيوالحكوميةالاقتصادية

والأدياللأخلاقيالوجدانتشكيلفيحيويادوراالكتاب

عشر.التاسعالقرنبدايةفيالأمريكيللشعب

رئاسةتولىببنسلفانيا.وأشنطنفيماكجافىولد

فىأوهايوجامعةفيبالتدريسوقام،ام982عامالكنيسة
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جامعةرئاسةتولى.أم836حتى1826منالفترة

عم!!كما.أم845حتى9183مرالفترةفيأوهايو

.أم845عامبعدفيرجينيابجامعةمدرسا

نفرأسمعاأم(.389-1871)وليمماكلىوجال،

شان.اخفمص!اا!لمأخائيةاالمدرسةمؤمسريعد.بريطاني

الإسمانيةاصياتأصسلوواأ!الأفعااكلىأديرىماكدوجال

تحقيقإلىتهدفأشهابمعنى،غايةالسواءعلىوالحيوانية

أ!رالماأنأيضايرىوكان.معينةوغاياتأهداف

فعل.أيراءرأسدافعاهيبهاالمتعلقةالوحدانيةوالعواطف

هيرالغرائزبتلكتتص!!رئيسيةانفعالاتسعبعةحددوقد

،والخضوع،والغضب،أ!دهشةوايلاشمئزاز،وا،الخوف

آراءأضفساعلماءمنكثيروانتقد.والرقة،أجهجةوا

أصدر.لالتجربةصحتهاثبوتعدمرأ!موضها،،ماكدوجال

الأحياءاعلمودرسبإنجكهـاأسدهامأرمنبالقربماكدوجال

لعلمموجزاغاتهمؤأشهرمنر.!مبردبجامعةوالطهب

م(.1)239النفس

امسنى.)أررالاستشراق:انف!إ.بد.ماكدوئالد،

المتعصب!!(.

يةس!ضدندأ.(م22710971)لمحلورا،لدوئاكدما

ممتيوارتإدواردتشارلزالأميربمساعدتهابطلةأصعبهحت

فيكلوددفيهزيمتهعقبسكايحزيرةإلىالهربفي

فقد،التاريخيةأصلرواياتووفقا.أم746عامأسكتلندا

تشارشقفأووعندما،امرأةملابسفىليتنكرالأميرأقنعت

خادمتهاإنهاماكدونالد:قالتهويتهمنأطتأكد)المتنكر(

لمشاركتهالندنقلعةفيسجنتالمتنكر(.تشارلز)تقصد

واكتسبتأم747عامسراحهاوأطلة!الأمير.تهريبفي

المتعاطف!ت.منأموالاوتلقتشهرة

فييومعت!عاوثجزيرةفيماكدونالدفلوراؤأسدت

عامأقاربهاأحدتزوجت،فلاحابنةوهي،الغربيةالجزر

المرتفعاتفيأسرتهماعاشتأبناء.حمعهةوأفيأم075

نزحتعندماعشرالثامنالقرن!مبعينياتبدايةحتى

زوحهاساندأمريكا.فيالمتمماليةكاروليناإلىالعائلة

(أم-783أ)775الأمري!صةالثورةفىاطكيالجانب

.أم977عامأسمكتلنداإلىهيوعادت

ماكدونلجبالسلسلة.جبالسلسلةماكلىوئل،

أمشراليالحدودالجنوبيالحزءفيوعرةلجبالحزام

أليسوغربيشرقيكدون!!مامعلسلةتمتد،أجةالشما

العميقةوالشلالاتالحمراءالصخوروتعتجرمعبرنجز.

المتعددةالجيولوجيةأضكويناتاب!تمناعجواتار

فيالبلوريالصكمخرمنوتتكون.الجباللهذهأ!اضحةار

.الجنوبفيالرسوبيوالصخرالشمال

فيقمةأعلىتعتبرالتيزيل،جبلقمةارتفاعيبلغ

البحر.سطحشوقأم531ماكدرنلسلسلة

ولممطفيمياهاالمناطقلأغنىأحسلسلةاهذهتشتهرو

الجنوباتجاهفيينسابانفاينكرتودفمهراأجا،أسترا

منأضخلامنأنواعاالشلالاتتضمو.أطسلسلةاكشرقي

مداريا.فيهاالمناخكانفترةمخلفاتمنت!صنأدامحتم!!

فيالجبالهذهسلسلةمشيوارتماكدون!!جوناكتشف

أمعترالياجنوبحاك!ااسمعليهاوأطلة!أم086عام

.ماكدون!!رلمجشاردالسير

منأنواعدعدةاسمالماكريلسمك.سمك،الماكريل

الماكريلولأسماك.أحاليةاالغذائيةأعيمةاذاتالأسماكا

كمياتوتصطاد.أطوناغامقرشيلحمهار،أخونةلاعلاةسة

الاخربعضهاويؤك!!بعضها،ويعلبأصلغداء،منهاصبيرة

الأزرقمنهاجميلةبألوانالماكريلأسماكوتمتازصاهـجا.

الطويلوذنبها.ضخمتانزعنفتانظهرهاعلىرالأحضر.ا"

فيجانبكلعلىصغيرةزعانفولهاأخفرع،اثنائي

الذنب.مقدمة

فضيةالأطلسيةاللاكريلأوا!لاكريلأسماكوتبدو

ظهرها.ع!زرقاءخطوطوأ!األمحفل،منبيضاءأو

كجما.51.حواليوتزنسم،2545بينطولهاويبلغ

والبحر،الأطلسيشماليمنطقةفيالأنواعهذهوتوجد

منافواجوتعيشالأسود.والبحر،المتوسطالأببضا

وعندما.اليابسةمنبالقربالماءسطحعلىصي!!الما

اتجاهفيالماكريلأصعماكتهاجرالصيففيالمياهتجف!

فيوتفئبيضها.الشاطئمنتسئبالقربوأ!أحثمماا

البيضعددويصلوسبتمبر.مايوشمهريبينماأغترةا

إلىالواحدالموسمفيالواحدةالسمكةتضعهالذي

يعلقأوالسطحعلىالبيضويطفو.بيضةمليوننصف!

السمكةوتنمو،قليلةأيامخلالويفقس،منهبالقرب

العامفيسم52يبالطولوتصل،بسرعةالصمغيرة

حياتها.م!االلأولا

الرنجةوأمعماكالقشرياتالماكريلأمعماكحلتأ

أسماكوتعد.الصعغيرةالأسماكمنوغيرها،والأنشوفة

الزرقاح!والسمكةالقرلث!سمكيأكلهطعامانفسهاالاحصي!

وتنتجمنها.كبيرةكمياتالأطيمثكراشلويأأجحر.اخحزيرر

والنرويج،،واليالانأ!مين،امنكلفيالأسماكامصائد

الماكريل.منالعالمإنتاجمعظم،المتحدةوالمملكةورو!ميا،

بعدالأمالسمكةعلىالحصولعندجيدمذاقوأطماحصيل
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.التفرعتنائيديلوله،للزرلةمائلأخضرحلدهالماكريلسمك

الصلةذاتالأسماكأنواعوتشمل.مباشرةالفقسفترة

السمكملكأوالملكالماكريل:الماكريلتسمىالتي

الهويلالماكريلوينمو.الأطلسيغربفيويوجد

أجودويعدمترينمنأكثريبلغلطولالبركوتةأوالأسباني

بأستراليا.كوينزلاندلمساحلامتدادعلىطعام

لاولكن،الماكريليسمىتجاريامشهورنوعهناك

الماكريلالنوعهذاويسمى.الحقيقىبالماكريللهعلاقة

ساحلفيكبيرةبكمياتويصطاد.المورلأوالحصانى

وجبةإعدادفييستخدمأوطازجاويباعإفريقيا،جنوبي

اسممك.من

ملكبمالأسماكصناعة؟الأسماكأيضا:انظر

التونة.بمالسمك

يمثلالمغنطسية.الموجاتتدفققياسوحدةماكسويل

هذاالوحدةعلىوأطلق.القوةمنواحداخطاالماكسويل

ماكسويل.كلاركجيمسالبريطانيالعالمإلىنسبةالاسم

السنتيمترفىالواحدالماكسويلفيالتدفقكثافةوتسمى

.الغاوسانظر:.الغاوسالمربع

.وحدةالفيبر،:أيضاانظر

أم(.987أ-)831كلاركجيمس،ماكسويل

الرياضياتعلماءأكبرمنواحداكان،بريطانيعالم

الكهرباءفيببحوثهاشتهرعشر.التالممعالقرنفىوالفيزياء

وهذه.أطغازاتالحركيةبالنظريةوكذلكوالمغنطسية

أجرى.جزيئاتهلحركةتبعاغازأيخواصتحددالنظرية

،للألوانالبصريالإدراكحولبحوثاكذلكماكسويل

الحراريةوالديناميةزح!ط،ودوائر،والبصريات،والمرونة

الحركية.والطاقةالحرارةفييبحثالفيزياءمنفرعوهي

علىوالمغنطيسيةالكهرباءفىبحوثهماكسويلأسس

وفي.فاراديمايكلالإنجليزيالفيزيائيالعالماكتشافات

فاراديوأفكارأفكارهبينماكسويلربطأم486عام

بينالعلاقةتوضحرياضيةبنظريةوخرج،آخرينوعلماء

يؤثرالمجالينهذينمنوكل.والمغنطيسيالكهربائيالمجالين

نأماكسويلوأو!بالكهرباء.المشحونةالأجسامعلى

والتي،المتحدةوالمغنطيسيةالكهربائيةالحقولفيالموجات

الضوء.بسرعةتتحركالكهرومغنطيسيةالموجاتتسمى

ماكسويلمعادلاتفيتتلخصالتيالنظريةهذهوتعد

فقد.الرياضيةالفيزياءمجالفيالإنجازاتأهممنواحدة

موجاتمنيتكوننفسهالضوءأنعلىالبرهانحاول

هرتزهينريتشالألمانيالفيزياءعالموقام.كهرومغنطجسية

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتنهايةفي

الموجاتانظر:.ماكسويلنظريةصحةأثبتتبتجارب

هينريتشهرتز،بممايكل،فاراديبمالكهرومغنطيسية

لف.رود

للغازالحركيةالنظريةعنأبحاثهفيماكسويلتوصل

الغاز.جزيئاتسرعاتتوزيعيحددإحصائيقانونإلى

ليبينالقانونهذامثليستخدمأنيستطععالمأولوكان

الحرارةودرجةالضغطفىالجزيئاتنشاطيتحكمكيف

.الأخرىالغازيةوالخواص

جامعةفيودرسبأسكتلندا،أدنبرهفيماكسويلولد

وعمل،أم485عامكمبردججامعةفيوتخرج،أدنبره

أستاذاذلكبعدوأصبح.امء68عامحتىفيهابالتدريس

بأسكتلندا.أبردينفيمارشالبكليةللفيزياء

ماكسويلقامأم865عامإلىأم086عامومن

أم865عاموفي.بلندنكنجزب!طيةالفمزياءبتدريس

للمؤلفاتوقتهوكرس،عائلتهإقامةمقرإلىوعادتقاعد

أستاذأولماكسويلأصبحأم871عاموفي.العلمية

معاملإدأرةوتولى،كمبردجبجامعةالتجريبيةللفيزياء

.هناكحديئاأنشئتالتيحافغدش

الفيزيائيعنالأبحاثمنكثيراماكسويلكتب

توصلالتيالنتائجتصفالتي،كافندشهنريالإنجليزي

المقطيسيةفيرسالةكتابويعدالكهرباء.مجالفيإليها

مؤلفاتأشهرمن،ام873عامكتبهالذيالكهربائيةو

بالكتابوردتالتيالرئيسيةالأفكاروتعد.ماكسويل

مثلالفيزياءمجالفيالحديثةللتطوراتالأساسيالمنطلق

الفيزياء،الضوءبمانظر:.الكمونظريةالنسبيةنظرية

.الرادار

الخترعينمشاهيرمنلثلاثةالعائلةاسمطعسدم

ال!مريكيين:

أم(.619-0184)ماكسيمستيفنهيرامالسير

بندقيةتعمل.اسمهتحملالتيالأوتوماتيةالبندقيةمخترع

ثمومن،العبوةانفجارعنالنابخالارتدأدبقوةماكسيم

قذيفةمحلهاوتحلالخارجإلىالفارغةالقذيفةتندفع

.القتالأساليبفىتحودلآهذااختراعهأحدثوقد.أخرى

بالولاياتبمين،سانجرفيلمنبالقربماكسيمولد

ترسانةفيثم،ميكانيكيةورشةفيلفترةوعمل،المتحدة



الأولماكسيمليان001

ا!شخراخعنمبكرةبحوثاوأجرى.أجحريةاالسفنأجحاء

وخسر.الحهربائيةالإضاءةعنكذلكر،النباتاتمنالغاز

الاختراعاتأحدبراءةبشأنأديسودتوماسمعقضية

!سيمماشعركةأس!حيثإنجلترا،إلىوانتقل.المهمة

أطذخائرفيكرزشركةمعاندمجتماسرعانالتيللبنادت

صاملة.بدقيةإنتاحأإأخيراأدىوهذاأم،883عام

شاتمحرتصنيعتجار!غمارصسيمماخاضكما

فيو.أ!داحلياال!حتراقعرفداتئراتأ!إارالسيارات

أجخار،ابقوةطائرةلتشغي!تجربةأجرىأم،498اعا

.الأرضشوقالطائرةارتفعتوبالفعل

،أم009عامالبريطانيةالحنسيةعلىماكسيماحصل

المدفع،الطائرةان!:.أم109عامفارسلقبوصح

الرشالق.

اشسيرشقيقأم(.-279)1853ماكسيمهدسون

قوذذيالماكسميتاختراعإلىتوصما!،!سيمماهيرام

!صما،أ!دياميتاتفجيرقوةنصوتعادأ!التىالتفجير

ا،نصلاث.1داتيةوقذينهـةأ،،دحانأ،باروداأيضااختر

وعملى،ا!لأمري!جةالمتحدةأ!لاياتبا،بم!تزورنيفي!!فيلدو

وعم!!بالمتفجراتشعفثم.ل!ضبلاشراحياتهبدايةفي

شركةإلىباعهالكنهشركةوأسم!.أخيهمعقصيرةفترة

لونت.ديلشركةمستشاراوعم!!.لونتدي.آي.إي

ابنأم(.369)!186ماكسيمبيرسيهيرام

،البنادقصوتكاتماخترعماكسيما،!حتيفنهيراماخسير

منأضقلي!!الهدفالصوتكواتممجال!يكدأ-كوعمل

الكهرلائية.الأجهزةطوركما،الديزلمحركاتضوضاء

أصفاثة.اأطائراتاضوضاءتقلي!فيمؤخراجهازهامعتحدم

أم(؟)339الكونفيالحياةمكانمنهامؤلفاتعدةأسه

بروكل!!،فيووأررأم(.)37!خيولبلاعربات

الأمريكية.المتحدةبالولايات،بنيويورك

حكماأم(.9951ء14)الأولماكسيمليان

حتى3941منالفترةفيالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

الحروبطريقعنهالسبيرجعائلةنفوذبسط.أم951

ئلة.عا،بسبيرجها:ن!ا0اجشواو

الثالث،فريدريكالإمبراطورابن،ماكسيمليانتزوج

عامالجسور،برغندياملكالأصلعتشارشابنةماريمن

عشرالحاديلويسمعماريحربفيشارك.أم477

فيانتصروهولندا.برغندياعلىللاستيلاءفرنسا،ملك

وقعت،لهالمعاديةالهولنديةالمقاطعاتل!ص،الحربهذه

فأجبرت،أم482عامعشرالحاديلويسمعمعاهدة

الحاديلويسإلىبرعنديالإعادةماكسيمليانالمعاهدةهذه

نفسه.العامفيماريوتوفيتعضر،

إمبراطورأ،ماكسيميليانأصبحأم634عاموفي

خاض.أم494عامميلاندوقابنةبيانكامنوتزوج

علىالالمشيلاءأجلمنفرنسامعطويلةحربغمار

ماكسيمليانواضطر.هزملكنهليةالإيصهإالممتلكات

عامفيحرببعدالممتقلالهاسويسرامنحإلى

الزواجالنمسا،أرشيدوق،فيليبلابنهوهيأ.أم694

فريدريكأ!عبانياملكأبنة،قشتالةأميرةحواناص

الزوأجهذاأدىوقد،أم694عامإيزابللا،اطدصةو

،هابسبيرجعائلةلنفوذخاضعةأسبانياتصتىأنإلى

ثمأ!مبانيا،علىملكاوجوانافيليبابنأصبحعندما

كانكذلك.الخامستشارلزباسمابعدفيماإمبراطورا

منحفيداهتزوجعندماوبوهيمياالمجرفيبحقهيطالب

فينرفيماكسيمليانولد.البلدينهذينعرشوريثتي

بالنمسا.،ليوششات

الأدب،الأسكتلندي:انظر.جيمس،ماكفرسون

.الأدب،الغيلى(؟تأصتالعا)اع!ر-

تشيشايرشرتيفيمحليةح!صمةأ،إقليماماعلزلمحيللى

الإقليمهذايتميز،نسمة0004771سحانهعدد.بانجلترا

وتصمنع.فيهمهمةصناعةالألبانمزارعوتعدريفيبطابع

كماإداريا.مركزاوتعدالصناعيةالأليافماكلزفيلدمدينة

كبيرعددويعمل.!عكنيتينمدينتيرولمسلونتسفوردتعد

.الكبرىمانشسترفيالمديحتينسكانمن

مزريرليجونروبرتالسيرماكلور،

حملةاولقادبريطانيرحالةأم(.-873)7018

الطريقاكتشف.الغربيالشماليالممرعبرتصتشافيةا

منالفترةفيللحملةقيادتهأثناءالقطبيةالمطهقةعبر

القطبيالممرماكلوراكتشفكما.أم0185-854

أحدفرانكلينالسيرجونعنجدوىدونبحثهأثناء

إلىرحلةمنيعدلمالذي،البريطانيينالمكتشفين

ومعهماكلورأبحر.أم845عامبدأهاالشماليالقطب

بانكس،جزرحولوطافبيوفورتبحرعبربحارته

هويموتأنوكادبالجليد.سفينتهالتصقتحيث

.ام853عامبحثفرقةأنقذتهمأنلولاجوعاوطاقمه

بالسفينةالممربقيةفيرحلتهذأطثبعدماكلورأكمل

عودتهوبعد،بافينخليجإلىوصلحتىواشلاجات

إلىورقي،فارسمئلقب،أم459عامإنجلتراإلى

فيماكلورولد.البريطانيةالملكيةالبحريةفيقبطانرتبة

عامالم!صةبالبحريةوالتحقبأيرلندا،وكسفورد

.أم429

الغربى.الشمالىالممرأيضا:انظر



101برنتونجورج،ماكليلان

أستاذ.م(0891-1191)مارشال،ماكلوهان

الاتصالوسائلفينظرياتهأحدثتكنديوكاتب

الاتصالأجهزةأنيرىفهوكبيرا،جدلأالجماهيري

،الشعوبحياةعلىتسيطر-التلفازخاصة-الإلكترونية

ومؤسساتها.أفكارهاعلىوتؤثر

وسائلتحدثهاالتيالتأثيراتبتحليلماكلوهانقام

العروسمثلمؤلفاتهخلالمنوالمجتمعالناسفيالإعلام

فهمأم(،)629جوتنبرجمجرةأم(؟519)الميكانيكية

الرسالةهوالإعلامام(،)649الاتصالوسائل

العالميةالقريةفيوالسلامالحربام(بم)167

أم(.)689

التاريخفيكبرىزمنيةحقبةكلأنماكلوهانزعم

المتاحةالإعلاميةالوسيلةمنالمميزةشخصيتهاتستمد

منالفترةعلىيطلقمثلا،فهو.واسعنطاقعلىآنذاك

ذلكففي،الطباعةعصرالعشرينإلىعشرالثامنالقرن

بينالمعرفةلنقلالرئيسيةالوسيلةالطباعةكانتالوقت

الفرديةعلىشجعتالطباعةأنماكلوهانوأعلن.الناس

الخصوصية،إلىوالنزوع،والديمقراطية،القوميةوالنزعات

.الفراغووقتالعملبينوالتمييز،العملفىوالتخصص

حلقدالإلكترونياتعصرفإنماكلوهانلرأيووففا

الاتصالتجعلالإلكترونيةفالوسائل.الطباعةعصرمحل

فيمواقعهااختلافعلى-الشعوبأنلدرجةسريعا،

فىعميقبشكلوتشارك،واحدةبوتقةفيتنصهر-العالم

الإلكترونيةالوسائلأنيرىكماوالنتيجة.الاخرينحياة

جديد.مجتفكالميونمو،والقوميةالفرديةعلىتقضي

القرنثمانينياتفيماكلوهانبكتاباتالاهتمامبدأ

يرونالذينالحداثةبعدماكتابأوائلمنوهو،العشرين

أجهزةقيادتهتتولىمعلوماتمجتمعأصبحألمجتمعأن

قدالإلكترونياتأنويرون.والإلكترونياتالحاسوب

العملفيهابما،الحياةمناحيشمتىفىثورةأحدثت

والفن.الثقافةووالسياسة

اسمه.كندافيبألبرتاأدمونتونفيماكلوهانولد

.ماكلوهانمارشالهربرت،الكامل

-أ)876ريكاردجيمسجونماكلويلى،

الأعضاء،وظائفعلمفيمتخصصأسكتلنديام(.359

ما239لعامنوبلجائزةبانتنجفريدريكالسيرمعتقاسم

الأنسولينلاكتشافهماالطبأوالأعضاءوظائف!علمفي

جرانت.فريدريكالسير،بانتنجانظر:.ام229عام

وقامبأسكتلندا.دنكيلدمنبالقربماكلويدولد

وكنداالمتحدةالولاياتفيالأعضاءوظائفعلمبتدريس

وأسكتلندا.

عرشا.(م2891-2981)لدتشيبورأ،كليشما

الكونجرسلمكتبةأميئاأيضاعمل.أمريكيوناقدومسرحي

للخارجيةمساعداولممكرتيرا،أم449و9391عاميبين

.أم49وه4491عامم!

امشخدم،وفكريةعاطفيةالمبكرةماكليم!أعمالتعتبر

استخدمهاالتيالفنيةوالطرقوالمر!علةالحرةالمقاطعفيها

ويمتاز.إليوتإس!..وتيباوند،عزراأمثالالشعراء،كبار

إنجازوهو،بالقوةام()329الكونكستادوزالأدبىعمله

الأممباناكتشافبطوليةملحميةبصورةيصففردي

الجائزةالعملهذأمنماكليشوكسبالجديد.للعالم

نالها.التيالثلاثدوليتزرجوائزمنالأولى

للتعبيرالعشرينالقرنثلاثينياتفيماكليعقاتجه

للاضطرابنتيجة،عصرهموضوعاتعنالمباشر

قام.الخارجفيالفاشيةونهوضأمريكا،فيالاجتماعي

عامةأحاديث:فيبوضوحالموضوعاتهذهبدراسة

جويةغارةام(،)379المدينةسقوطأم(،)369

أم(.)389

ارتباطاأقلالأخيرةماكليمقأعمالأصبحت

مسرحيتهفيناقش.بالفلسفةوحافلة،الجاريةبالأحداث

لمعاناةالداخليةالمشكلةام(،)579.بج)!.،(الشعرية

علىالإنجيلفيالواردةجوبقصةفيهاوتناول،الإنسانية

جائزةالمسرحيةنالت.المعاصرةالأمريكيةالحياةضوء

والتجربةالشعركتابفيوقدم.أم959عامبوليتزر

بوصفهالشعرقيمةعنناضجةنظروجهةام(619)

للمعرفة.ومسيلة

فيدرجةونال.إلينويبولايةجلينكوفيماكليعقولد

تلقى.للأدبلفسهووهب،كارستهعنتوقفولكنهالقانون

وفيأم162وأم419عاميبينهارفاردفىتعليمه

.المتحدةالولاياتفيأم679و6391عاميبينأمهيرست

أم(.885أ-)826برنتونجورج،ماكليلان

أثناءالموحدللجيشعاماقائداالزمنمنفترةعملأمريكي

قائداكانأم(.ء86أ-861)الأمريكيةالأهليةالحرب

أسمعليهاطلق،القتاليةبالخططوخبيرالقواتهبارعاومدربا

العسمكريةالعبقريةذيبالقائدتشبيهاالصغيرنابليون

نأإلاكبير،قائدبأنهالخبراءبعضوصفه.الأولنابليون

رلثئ.المعركةميدانفىالحرصشمديدأنهيرىالبعض

عنأل!مريكيةالرئاسةانتخاباتفيام486عامماكليلان

الجمهوريمنافسهأمامهزملكنه.الديمقراطيالحزب

لنكولن.أبراهام

الأهليةالحربنشوبعند.العسكريةأعماله

،الجنرالرتبةإلىوصلقدماكليلانكانالأمريكية،ا



ليمولسدرا،هونكماما2،1

لمتطوعيقائداوأصبح

لرتبةثبتأنوبعدأوهايو.

مي،النفاأالجيمقفيالجنرال

قواتمنفرجينيابتحريرقام

عامصيفوفي.التحالف

الجيمققيادةتولىأم،861

الذيأضرقافيالموحد

البوتوماك،بجيشعرف

ماكليلانبرنتونجورج،لفسهأحامامننوفمبروفي

ل!س!ثعاماقائداأصبح

كليلانماأضأخرصبرهنفدلنكولنالرئيسأنإلا.الجيوش

عااكقائدمنصبهمنفأقالهالحلفاء،قواتعلىالهجومفي

قائدبمنصبماكليلانواحتفظأم،862عاممارسفي

الجيحق.

بقواتهاا862رلكاءفيما!صليلانتقدموأحيرا

مممقشىفيأ!قتاوبعد.الشرقيةالجهةمنريتشموندتجاه

ريتشموند،مشار!أصئكللىأواحصفيرووليمزبيرج

إدوارد.روبرتافي!القيادةتحتالحلفاءقواتفهاجمته

انىأضقهقراعلىوأحمرتهالمسعة،الأياما!ص..أ
...مولعه!يكط

السلطاتقررتعندئذ.جيمسنهرعلىلاندنجهاريسون

فرجينيا،شمالإلىماكليلانقواتترحي!!واشنطنفي

جونالجنراليقودهاكانالتيالقواتمعمؤقتاوتوحيدها

التيأوالتانيةرنبولمعركةفيبوبهزيمةوبعد.بوب

فيالجيوشكلقيادةماحطيلانتولى،مانساسلاسعمتعرف

واشنطن.منطهقة

غزو!واجهةماريلاندمنطقةدأخ!!قواتهكليلانماقاد

بمعركةتعرف،طاحنةكةمعرفيالجيشانوتصادمالحلفاء.

هذهفيوجرحقتل.أم862ممبتمبر17فينتيتامأ

من000.01والشمالي!!من000.21نحوالمعركة

،ال!نسحابعلىالحلفاءقواتماكليلانوأجبرالجخوبيين،

الرئيسهداتأخرهأغضبوقدفورا.فلولهمايتتبعلملكنه

نوفمبرفيبيرنسايدأمبروزالجنرالمنهبدلأفعين،لنكولن

ماكليلانخدمةانتهتالحدهذاوعند.أم862

العسكرية.

فيوتخرجفيلادلفيا،فيكليلانماولد.أخرىأنشطة

علىالثانيترتيبهكانوام846عاميةالسم!الأكاديمية

(أم848أ-)846اررصسيكحربفيشارك.دفعته

أحسكريةاالنظملدراسةأم855عامأوروباإلىوسافر

كبيراماكليلانأصبحأم857عامفي.الأوروبية

)الانالحديديةللسككسنترالإلينويبشركةللمهندسين

الس!صكشئيممرأصئنائباثمجلف(.سعنترالإلينوي

أوهايوحديدسككفرعرئاسةذلكبعدوتولى،الحديدية

كانأم،881وحتىأم878منأنحترةاوفي.اطسيسيبى

نيوجير!ي.لوللايةحاكماماكليلان

رئيس؟الأمريكيةالأهليةالحربأيضا:الو

.المتحدةالولايات

أم(.889-091)8وليمالسير،ماكماهون

عامينلمدةأستراليالوزراءرئيساعم!،ومحامسياسي

عامجورتونجونخلفالأحرار،حزبفيعضوتقريبا.

الانتخاباتخسرتالائتلافيةح!صمتهلكن،أم719

للخزانةأميناعمل.أم729عامالعملحزبأحلصا

وزيراثم،أم969-6691منالفترةفيال!تحادية

.أم719-أ969منالخارجيةأطشؤون

سيدنيمدرسةفيودرسسيدنيشيماكماهونولد

حتىبالمحاماةعمل.سيدنيجامعةشيثم،أحالويهاأ!لميةا

فىونصفمشواتخمسقضىثم11636،عاء

عينأم،949عامالنواببمحلسعضواالتخب-!،.-ا

-5191منالفترةفيالبحريةوالملاحةاططهيران:!يرا

-61ء9منالأوليةللصناعاتوزيراثما،أم549

منالفترةفيالوطنيةوالخدماتللعملوزيراثم،أم589

.أم779عامالفروسيةمئفوط.م58916691

ام(.398-)8018ديموريس،ماكماهون

مميز.وضابط،أم987و1873عاميبينفرنسارئيس

تحقيقفيفشلولكنه،الفرنسيةالملحيةإعادةيفضلكان

فىماكماهونديموريص!باتريص!إدمىماريوأول.دأ!ك

اكتسب.أيرلنديأصلمنوهوصرنسا،بشمالىأسو

لإعلانهأم(856-)1853القرمحربخلالشهرة

أستقر".وهناهنا"أنارداوبتملكوفعلىاستيلائهعند

أصبحأم985عاموفيلفرنسا،مارشالاذلكبعدنصب

بينالحربخلالعليهالقبضوألقىهزمماجنتا.فىدوقا

م(.1871-0871)وصرنسابروسيا

البروسية.الفرنسيةالحربانظر:

مصلحتينكانتالأختينالعائلةاسمماوون

بلندنباوفي،مدرسيةعيادةأولمعاأسمشااجتماعيت!ت،

للتمريض.مدارسأنشأتاكما،أم!.8اعا

بالولايات،بنيويوركومعتشستر،فيالأختاناأ!دتؤ

بأسكتلندا،إنفرنيص!،إلىهاجرتاثم،الأمري!سةألمتحدةا

هساك.درمشاحيثأم،865عام

مصلحةأم(.319أ-)086ماكميلانمارجريت

راشيلكليةأنشأت،فعالتأثيرذاتوتربويةاجتماعية

وفى.أم039عاموافتتحتهااختهاذكرىفيما!صميلان



301لدروها،كميلانما

الطبيةللخدماترائدةماكميلانكانتسابقةمرحلة

فورد.برادفيالمدرسية

عملتأم(.179أ-)985ماكميلانراشيل

للوقايةمدرسةثم.بلندنالبناتلضيافةبيتفيمشرفة

المناداةروادمنرائدةوأصبحت،كنتمدينةفيالصحية

.الاقتراعبحقالمنادياتانظر:الاقتراعفىالمرأةبحق

ام(.079-)1874باكستردوناللى،ماكميلان

أمريكي،قطبيمكتشف

البشريةلمعرفةالكثيرأضاف

والمنطقةجرينلاندعن

طور.الكنديةالقطبية

الجليديةالحقولبأنالاعتقاد

اكتشفجنوبا.تتجه

مستودعاتماكميلان

بعدعلىالحجريالفحم

لاالقطبمندرجاتتسع
ماكميلانكسترنالدد

!تويوكانتالشمالي

هنالكالمناخأنموضحاالأشجار،مننوغا36بقاياعلى

أفضل.كان

الراديوأم412عامالقطيةماك!يلانبعثةاستخدمت

فىإيتاهفيشتويةمحطاتأسس.مكتفةبصورة

بعدالجماهيرمنالتحيةيتلقىماكميلاركان.ماكميلانمركب

العلماءمنودريققاموقدى.الشمافيالقطبمياهاستكشافمنعودته

منمخزودوجوداكتشفكماالجليد(،)أنهارالمثالجحركةبدراسة

أحتممالي.االقطبمندرحات!بعدع!الحجريالفحم

التينوعهامنالأولىأم29ءعامبعثتهوتعتبرجرينلاند.

بعثتهأفرادأخذ.الأقصىالشمالفىالطائراتاستخد!ط

.عديدةجويةصورا

وتخططهلمسحهالكونجرسمنخاصةميداليةنال

فىالأمريكيللجيشالكنديةالقطبيةوالمنطقةجرينلاند

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

،عمرهمنوالثمانينالثانيةفيوهوماكميلانذهب

.كتبالشماليالقطبإلىوالثلاثينالحاديةرحلتهفي

الشمالفيأعوامأربعةمنها:تجاربهعنالكتبمنالعديد

القطبإلىبيريوصلكيفأم(،)189الأبيض

ام(.)329

فيدرس.ماساشوسيتسولايةفيماكميلانولد

عامحتىمعلماعملهارفارد.وجامعةبودوينكلية

مساعدااستكشافيةقطبيةبعثةبأولقامحيثأم809

بيرد..إيريتشارد.بينهمومن،المكتشفينمنلعدد

كان.م(6891-4981)هاروللى،ماكميلالى

.أم639و5791عاميبينالمتحدةالمملكةوزراءرئيس

فىتقاعدالذيألمحافظينزعيمإيدنأنطونيالسيرخلف

.أم569عامالسويسقناةأزمةأعقاب

ماكميلانعهدفيالمحافظينحكومةمنحت

ووسطشرقيفيالبريطانيةللمستعمراتالاستقلال

الولاياتيممتينةعلاقاتماكميلانوأسم!إفريقيا،

فشلولكنهوكنيديإيزنهاورالرئيسينعهدفيالمتحدة

الجماعةفيبريطانيادخوللتأمينهدفهتحقيقفي

الركودمنداخليابريطانياوعانت.ال!وروبيةال!قتصادية

جونفضيحةومنها،الأمنيةالفضائحوتفشيالاقتصادي

مأ639عامماكميلاناممتقال.الحربوزيربروفيمو

الصمحية.ظروفهبسبب

ابنوهو.لندنفيماكميلانهارولدموريسولد

إيتونفىتعليمهتلقى.أمريكيةمنمتزوجثريلناشر

الأولىالعالميةالحربوخلالأكسفورد.فيباليولوكلية

الغربية.الجبهةفيجندياعملأم(،191-189)4

لشركةمديراماكميلانأصبعأم،029عامفي

عنالبرلمانانتخاباتفيوهزم،لندنفىللطاعةأسرته

شرقىشمالتيز-أون-ستوكتونفىالمحافظينحزب

عامالمقعدنالولكنه،أم239عاموذلكإنجلترا،

بينهامنالكتبمنعدداماكميلانكتب.ام249

الذيام(،)389الوسططريقام(،)339البناءإعادة

حدووضع،المركزيالاقتصماديالتخطيطلتبنييدعو

الثانيةالعالميةالحرباندلاعبعدعينللأجور.أدنى

التموين.بوزارةل!دولةوزيراأم(49ء-1)939



لزرتشا،كنتوشما401

عامماكميا،نأصب!!ا

عملأدبعدأم،429

فيم!صبوكيلا

مقيماوريرا،المستعمرات

أجاوإي!إإفريقياشعمافيفي

الوزراءلمجلسوممثلا

وفيالحزائر.فيالبريطاني

رئيساعمل،م4491عام

ماكميلانهارولدأشرشتاكتيأصىأضحااللجنة

أجا.إيطاتعميرإعادةعلى

والح!-للإسكانوزيراأم519عامكميلانماعين

أصبص!وبعدحما.م4561عامأطدفاعوردشاوأصبحالمحلي

عيندمسهأحاماصىوا.15591عاوذأسكللخارجيةوزيرا

اغواتات!صءبقودماح!يلاذسالد.أطخزانةمستشارا

أحسيطرداإعادةأحامرالإسرائيليةا-أ!رنسيةا-الأنجليزيةا

عبدجمالالمصرياشئيعرأممهاالتيالسولسقناةعلى

الفرنسي--الإنجليزيمماأخزواولكن.أم659عاع!الناصر

هددتعندماأم569عامأكتوبرفيأجهضالإسرائيلي

بريطانيا.ضداقتصاديةإجراءاتباتخادالإمريكيةالإدارة

فيالبريطاليالوزراءرئيسإيدنأنطونياخسيرتقاعد

ماكميلانفخلفهأ!محيةاظرو"شهبسببأم57!عاميناير

عنللوزراءرئيسابوصعفهماكميلانبحث.المنصبفي

أجلىمرماتالح!سوقادةب!تدبلومامميةاجتماعاتعقدكيفية

دوريؤديأنلحاروأخرباأحتمرقابيرأصرتراحدةتخفيف

ب!احتاففأ.الأمري!سيةاوالإدارةالسوفييتل!تالوسيط

كبيرةبأعلبيةبالسلطةأم569عامأكتوبرفيالمحافظين

البريطانية.الانتخاباتفيأحررها

الجماعةشيبريطهانياعضويةا!شعادةماكميلانحاول

وعندما.أم639عامانتهتالتي،الأوروليةالاقتصادية

كانالفيتوحهتديجولأغرنسيااشئيساممتخدم

،أم639عامبانتيستمعاهدةبتوقيعمعنيا!ميلانما

النووية.الأمملحةاامشخداممنحدتاشتي

إجراءبصددوهوواستقالالصحيةحالتهتدهورت

اللوردالممصبفيوخلفهبالمستشغمى،جراحيةعملية

أطورداتامجلسأم849عامماكميلاندخل.هيوم

عنالفي!صنت(وفوث!يزالمردون،إنجليزيالقب؟يرل

.مشوكتون

ئيحجميا(.م3481-6671)رلزتشا،كنتوشما

للبلل.المضادةالأقمشةباختراعهيعر!،بريطانيمخترعر

أسمهم.ماكنتوشباسمللبللالمضادالخارجيالغطاءسمي

صممالحيميائية.التقنيةمجالفيعديدةمساهمات

العشرينيبلغأنقب!!النشادروملحلتصنئالشبمصنعا

وخلاتالرصاصصناعةلريطانيافيأدخل.عمرهمن

الصبغة.تقنيةفيأسهمارالأأ!منيوما)أسيتات(

بأسكتلندا.جلاسجوشيزلد

تن!لاع!.(-م9591)جونكنرو،ما

أعوامالمفتوحةالرجالفرديبطولةعلىحصل،أمري!ي

حصلكما.أم849وأم،89وأ،أم89و.أم،979

التيالمبارياتكلفيبإنجلتراالفرديةويمبلدونبطولةعلى

شارككماأم.849وأم،839وأء،819أعوامأقيمت

أعوامويمبلدونفيالزوجيةلةأجصواالففيشليمنجبيتر

وكذلك.أم849و،أم839و،ام89وأ،أم769

،ام979أعوامأمري!صافياشوحيةأجطهوأ!ةاأفحاز

.أم؟81911839،؟

سنروماألى!تبالرغ!او

يده)يستخدمأعمسر

معروفأنهإلا(،اليسرى

القويةالإرسالبضربة

أ!ب.وخفتهوبسرعته

كرةملاعبكلفيبمهارة

ماساعدهوقدالمضرب

حدةمنبهيتصف!

إحرازعلىهجوميةر

ماكنروجونماكروأشمتهر.أخفو!ا

معالمستمرةمشاكساتهبسببالمجادلاتمنأ!ضيرابإثارته

.المبارياتأثناءاطسؤ:أ؟ت

حيثبألمانيا،فيسبادنفيماكنروباتريكجونولد

تحول.هناكالأمريكيةالجويةبالقواتيخدمأسدهواكان

.محترفتنسلاعبإلىأم789عامقيماصو

التنس.:أيضاالظر

وناتدشاعر.(م3691-091)7!وي،عئيسما

الفنية.وبراعتهوهجائيتهبسخرشهشعرهعرفبريطانيأدبي

عنتحكيقصيدةوهيأم()939الخريفمذكراتوتعتبر

ماكنيسأعمالومن.الأدبيةاعمالهأشهرمن،أسذاتيةامميرته

الانقلاباتأم(؟)579زيارةمنها:قصائدأ!تم!هـيةا

ييتسبتلروليمشعرالهامةأضقديةاأولأعماومنام(.166)

للراديو.شعريةمسرحياتأيضاوكتبأم(،149)

تلقىأيرلندا.شمالفيبلفالمستفيماكنيسولد

أكسفورد.حامعةفيتعليمه

نيوفيماكواريبحيرةتقع.يحيرةعواري،ط

ضحلة،،ساحليةبحيرةوهيأستراليافيويلزساوث
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بعدعلىوهى2،اكم..نحومساحتهاتبلغ،واسعة

،وقنواتجداولعدةتغذيها.نيوكاسلجنوبكما5

علىالبحيرةهذهوتنفتح.كوكلوقناةدورا،قناةأكبرها

الساحليةالمدينةمنبالقربإنترانس،بحيرةخلالالبحر

،البحيرةعلىالوأقعةالأخرىالرئيسيةالمدنومن.سوانسى

توليدمحطاتوتستمد.وبلمونت،وانجيووانجيتورنتو،

منلتشغيلهاالمياهووأنجيبوينتفالسفيالحراريةالطاقة

الشعبية،السياحيةالمصايفمنالبحيرةوتعتبر.البحيرة

الزوارقوركوبوالرياضةالترفيهوسائلفيهاتتوافرحيث

.الأسماكوصيد

-ا08)9هولسايروس،ماكورميك

إلىأدتللحصاد،آلةابتكرأمريكىمخترعام(.884

آلةمكنتفقدأمريكا.فيالحبوبجصادمجالفيثورة

أربعةحصادمنالمزارعين،حصانيجرهاالتيحصاده

قبلالمزارعونوكانالواحد.اليومفيالغلالمنهكتارات

،بقضبانالمشدودةالمناجليستخدمون،اختراعه

فيواحدهكتارمنأكثرحصادالماهرالعاملولايستطيع

.اليوم

بفرجينيا.روكبريدجبإقليممزرعةفيماكورميكولد

فيأملا،الالاتمختلفعلىتجاربشبابهفيأجرىوقد

كما،المزارعينمهاميسهلأنيمكنتصميمإلىالوصول

تكلللمالتيوالدهمحاولاتكثبعنيرأقبكان

قامأم831عاموفي.ميكانيكيةحصادآلةلصنعبالنجاح

حقولفيواختبرها،الأولىالحصادآلةبصنعسايروس

قبلعليهاالتعديلاتإجراءفيوامشمر،القفوالشوفان

عرضوأخيرا،أم834عاماخترأعهابراءةعلىيحصلأن

.أم084عامفرجينيافيللبيعآلته

فيماكورميكفتوسع،جيدةمبيعاتالالةحققت

وازدهرت،ام448عامأخرىمناطقفيالمبيعات

زراعةمنالمزارعين!كنتالتيالالةكفاءةبسببالمبيعات

كبير.بشكلدخلهموزيادةالمحاصيلمنالمزيد

نقلام،847عاموفي

إلىصناعتهماكورميك

مبيعاته.فيليتوسعشيكاغو

الغربمنطقةواتخذ

لهرسميامستقراالأوسط

العظمىالبحيراتليستغل

إلىالحصادآلاتنقلفي

كما.الشرقيةالولايات

المسيسيب!نهراستغل

ماكورميكهولسايروسالمنطقةإلىبالسفنلشحنها

امء8أعاموأسعةعالميةشهرةماكورميكحقق.الجنوبية

.بلندنالكبيرالمعرضفىحصادهآلةبعرضقيامهعقب

بالإشمادةشيكاغوصحفبدأتأم851عامنهايةوفى

أضخمبأنهاوالتباهيالحصاد،لالاتماكورميكبشركة

زيادةماكورميكومبيعاتتوزيعزادوقد.العالمفيمصنع

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتفيكبيرة

الحديدية.للسككرئيسئامركزاشيكاغوأصبحتعندما

لالاتماكورميكلشركةرئيساماكورميكظل

معالشركةاتحدتأم209عاموفى.وفاتهحتىالحصاد

آلاتشركةلتكونالحصادلالاتأخرىشركاتأرلغ

العالمية.نافيستاربهيئةالانتعرفالتيالعالميةالحصاد

.الحماصدة:أيضاانظر

أم(.820-0301هـ،ء47-ماكولا)422ابن

عليبناللههبةأعاسماأبيالوزيربنعلينصرأبوالأمير

دلفأبيالأميربندلفبنمحمدبنعلىبنجعفرابن

بعكبرأولد.نسابةبارعحافظإمامماكولا.بابنالمعروف

والثغوروالجزيرةومصرالشامإلىسافرثمببغدادوأقام

الكبار،الحفاظولقيالنهر.ورأءوماوخراسانوالجبال

له:يقالكانحتىوالشعروالنحوالحديثفىوتبحر

المماليك.غلمانهفقتلهكرمانصوبسافر.الثانىالخطب

أسماءمنوانحتلفالمؤتلففىالإكمال:مؤلفاتهمن

وغيرها.والديناروالسيفالقلممفاخرة،الرجال

.الأسماكانظر:.البحريةالمأكولات

المحيطفيماكووريجزرتقعدجرر.كووري،!

شرقىجنوبكما،005بعدعلىالجنوبىالهادئ

سهللها.كم3وعرضها،كم43طولهاويبلغ.تسمانيا

بنىوقدالبحر.سطحفوقم003إلىأرتفاعهيصلوأصيع

فيإذاعةمحطةموسوندوجلاسالقطجيالمكتشف

.ام119عاموذلك،الجنوبيالقطبإلىلبعثتهالجزيرة

تشرفللبحوثالوطنيةالأ!شراليةالقطبيةالبعثةوكانت

مولممون.موبمعسكرفيأقيمتمحطةعلى

ضابط.م(4281-2671)لاشلان،ماكوورى

فيويلزساوثلنيوحاكماعملأسكتلنديعسكري

.ام821عامإلىأم081عاممنأستراليا

الشماليالساحلعلىأولفاجزيرةفيماكووريولد

.أم776عامفيبالجيشوالتحقلأسكتلندا،الغربي

حدثوعندمامصر.ذلكفىبمابلدانعدةفيوخدم

إلىماكووريأرسل،بلايللحاكمالقانونيغيرالاعتقال

التعليماتوكانتلها.حاكماعينالتىويلزساوثنيو



لاشلان،يكوورما601

الزواجتشجيع:إليهالصادرة

توفيرر،المستعمراتفي

تعاطىومنع،التعليم

ال!حوأصية،المشروبات

اشراعياللإنتاجوزيادة

ني.لحيواوا

سريعاماكووريأدرك

تناولإيقافاستحالة

ماكووريلاشلان.أممحوليةاالمشروبات

طرتخلالمنفسعى

ال!حول.تجارةضبطإلىعديدة

زادتماكووريحدمةمدةخلال.المستعمرةتطوير

0008إلى0002صاشراعيةالأراضىمساحة

000301أإ24421منالألقاراعددوارتفعهكتار.

000062إلى2د009مرالأغماماعددزادكما.رأس

اجاأستراصام!خشفةالأراضىامساحةح!انتكذلك.رأس

إلىبتشجيعهارتفعت20كم0256وصولهعند

طريقأجناءطموحابرنامجاشجعحسما2.كم0002025

المستوطناتوسعحديثا.اكتشفتالتيالأراضىيخترق

أيضا.وجنوباشمالأالساحلية

ماكووريمدنماكووريأسس!أم081!شةفي

أسسنفسهاأسشةاوفي.هوكزبيرينهرطولعلىالخمص!

موقعواختارحورجز،نهررأسقربليفربولمدينة

ساصلاحريوماحصوقام.ام18ءعامفيباتهيرمست

أخوصيرأضرائباجبى!صما.الح!ضميةوالهيئاتالإدارات

قوان!!أ!أروأصدر.أعموحةاأخصصهأعلىللصرفالأموال

أسع!،البريطانيةالحكومةمعارضةمنوبالرغماللمرور.

بتطويروقام.أم817عامفيأ!متراليمصرفأول

أصبحتالمستعمرةإيراداتخمسأنحدإلى،أخعليما

حاكمأولماكووريوكانأ!همغار.اتعليمعلىتصرف

.لانتظامأستراليااسمايستحدم

ماكووريلدىكان.المنفيينالسجناءإصلاح

أبوينمننفسههوجاءحيثأغقراء،مإطبيعيتعاطف

وذلكبمالإصلاحعلىالمنفيينأ!سجناءاشجعوقد.فقيرين

علىحصلواإذاالمجتم!فىم!!انامنحهماعلىأضأكيدبا

الح!صما.مدةأتمواأوعفو

بالأستراليينكبيرينواهتماماحماساماكووريأبدى

للأسترالبنخاصةوقريةلأطفالهممدرسةفأقامالأصليين،أ

الزرأعة.لتعليمهمحقلاأنشاصذأصك.سيدنيفيالأصليينا

باراماتا.فىأصلقبائلسنويااجتماعاأسصركما

الاهتمامشديدماكووريحصان.ماكووريمبافي

بالرغم،العامةللأشغالمكثفالركامجاتولىأسذأك،باهاني

واكتملبالاقتصاد.الحاصةائبريطانيةالح!صمةتحديراتص%

وذلكطريقا،أوجسراأومبنى026بناءح!صمهمدةخلاأ!

المبانيمنالعديدهناكومازالت.أم822عامبحلول

.باركهايدثكناتمثلعهدهفيبنيتالتيالتاريخية

حكمفترةخلالكبيرةبسرعةسيدنيمدينةنمت

84021أم082عامبحلولالمدينةفيوكان.ماكووري

قدكانربعهاأنمع،الخشبمنالأغلبفيلنيتمبنى

.الطوبمنبنى

بيج،توماسجونمميدنيإلىوصلأم981سنةفي

إدارةفيللتحقيقالبريطانيةالحكومةعينتهأ!ذياالمحامى

عالبهاالتيللطريقةشديدابئانتقاداقحه.ريوما!ص

نأالنتيجةوكانتوإدارتها.المستعمرةأجةماريما!ص

مأ282!شةفيويلزساوثنيووغادرماكووريا!امشقا

.والمرضالمرارةيعانيوهوإنجلترا،إلىعائدا

128عاملحوتايلورحيحصصورهاكماماكووريعهدفيسيدنى

وعندماطريقهاشقتحازلاتراماسيدليوحد،أم081عامماممووري

وصلعدماأستراليا.ماكووريلاشلالىفيهعادراررياالعامهور،أم

المدلى.أجحلم!كاتعادرها



أسكتلندأ.فيملجزيرةفيودفن،ماكووريتوفي

أستراليا.أبوقبرهشاهدعلىوكتب

خمسلمجموعةاسمماكووريمدن.ملىنماكووري،

بأستراليا.ويلزنيوساوثإقليمفيهوكزبيرينهرعلىمدن

،تاونوبتوريتشموند،وندسور،:هيالمدنوهذه

عام،المدنهذهكلوأمس!.وكاسلريغوويلبيرفورس

فىيأملكانالذيماكووريلاشلانالحاكمأم081

،صغيرةمدنابإعطائهمالفيضانضدالمحليينالمزارعينحماية

أرضفيمحاصيلهموليخزنوافيها،منازلبناءيمكنهم

ماكووريس!ىوقد.زراعيةأراضيلمنحهمإضافةمرتفعة

وذلكإنجلترافيمماثلتينقرررنعلىرششموندوندسورمدن

للوردكاسلروبشريفامدينةوسميتلهما.لمشابهتهما

لوليمتشريفاتاونبتسميتكماكاسلريغ،فيسكاونت

ويلبيرفورس.مدينةسميتويلبيرفورسلوليموتشريفا،بت

لامعين.بريطانييندولةرجالكانواالرجالوهؤلاء

نهرسهولقمةعلىالخمحه!ماكووريمدنقامت

لزراعةمنطقةالإقليمويعد.نيإنوواديالأعلىهوكزبيري

الذرةمثل،اسحابقةالمستعمرةهذهفيالرئيسيةالمحاصيل

وويلبيرفورستاونوبترششموندوتقع.والقمحالشامية

تقعالتيكاسلريغمدينةأماوندسور،منكم8بعدعلى

أبدا.بشريةمستوطنةإلىتطورفلمكما3بعدعلى

أولوندسورمدينةموقعآرثرفيليبالحاكماكتشف

وكانتالخضراء.التلالالمنطقةوسمىام978عاممرة

وقد،الزمانقديممنذالسكانأنظارمحطالمنطقةتلك

فوقمركزهايكونبحيثماكووريمدنخططت

المحيطةالمنطقةولكن.هوكزبيرينهرفيضانمستوى

لآض.وقتمنلهاالفيضانتدميرتعانيظلتبالمدينة

701ليجا!،كويما

ازدحاماالأستراليةالمدنأكثرمنواحدةوندسورظلت

،الميلاديعشرالتاسعالقرنخسمينياتحتىبالسكان

،النهريالنقلفيأهميتههوكزبيرينهرفقدعندماولكن

إلىالنقلخدماتوتعد.الخمسالمدنشهرةانحطت

إنهاإذوندلممور،تطويرفيمهفاعاملأ،وسيدنيباراماتا،

.ام486عامالحديديةالسككبخطإمدادهافيأسهمت

عاموندسورعندهوكزبيرينهرعلىجسرإنشاءوتم

جعلتهوكزبيريواديفيالمزارعإزالةولكن،أم875

بالطمي.يمتلئالنهر

لمسافةينسابماكوورينهر.لهرماكووري،

يويرتة!.بأسترالياويلزنيوساوثعبركم449

منبالقربالكبرىديفايدنجلسلسلةالغربيةالمنحدرأت

مدنعابرأالغربيالشمالاتحاهفيالنهرويجري.أوبرون

مستنقعاتإلىويخسابودبو.،وولنجتونباتهيرست

يربي.الأعلىودارلنجبارونبأنهارليتصملماكووري

والدوأجن،والأبقار،،الضأنماكووريوأديفىالمزارعون

،والخضمراوات،بالقمحالمرويةالأراضيوتزرعوالخنازير.

لعلف.وا،كهةوالفا

ومخترعمهندسأم(.-929أ84)4إليجاطكوي،

أدى.الأوتوماتيالتزييتطريقةالتكرأسود،أمريكي

الالةفىالمتحركةالأجزاءمدإلىالمزيتالكأساختراعه

.مستمرةبصفةبالزيت

بداياتفيهذااختراعهإلىماكوييتوصلأنقبل

إيقافالضروريمنكانالتالمععشر،القرنسبعينيات

توفيرعلىالاختراعهذايعملتزستها.شمحتىمراراالالة

الالةأجزاءبتزييتيقوملأنهالسواء،علىوالمالالوقت

هوكزبيرينهرضفافعلىالواقعةالمستوطنةتضمماكووريمدن

.أم081عامبزيارتهاقامعدماولدسورلتصبحتسميتها

أعادماكووريالحاكمأنإلاالحضراء؟التلالأصلاتسمىكالتلتي



درو،ينكوماأ"8

منجهودهيواصلحياتهطوالماكويظلدورانها.أثخاء

وقدوغيرها.السيارةلالاتالتزستأنظمةتطويرأجل

الذينالمستهلكونالحقيقىماكويمصطلحأوتعبيرأطلق

.ماكوياختراعامشخدامعلىيصرونكانوا

تدريبهوتلقىبأونتاريو،حوأصثسشر،فيماكويولد

رجلذلكلعدوعمل،الميكانيكيينالمهندسينأحديدعلى

فىالحديديةأسس!صكاهيئاتمنالعديدفىومزيتاإطفاء

الأمريحية.االمتحدةبالولاياتميتشيحان

موسيقيومؤلف(شاعر-أم)633رود،ماكوين

مشاعرحولوأغانيهأشعارهمعظمتدورمشهور،أمريكي

عمليةإجرائهنتيجةأجع!صوتله،والحبالوحدة

.أم619عامالصوتيةأوتارهلشدجراحية

أسشعرياديوانهالمعروفةماكوينأعمالأشضلمن

موحشةمدنأم(؟)669أخرىوأحزانستانيانشارع

مايزيدكتبأم(.)969ماشخصظلفيأم(بم)689

تحتعةمجموفيأغانيهمعظمونضرت،أغنيةألفعلى

أجفبتأكدأطىقامأم(.)679الدفءإلىأعخاسم

يحكى.للأفلامقصويريةوموسيقى،الكلا!مي!صيةالمو!ميقى

الذيأبيهعنبحثهقصةأم()769أبيعنالبحثكتابه

ولادته.قبلالأسرةهجر

بكاليفورنيا،أوكلاندفيماكوينمارفينرودولد

سنفىأسرتهمنزلمنهرب.الأمري!جمةالمتحدةبالولايات

وحلبعنوانلهشعريديوانأولونشر.عشرةالحادية

.أم549عامالخريف

بأستراليا.أحصينزلاندالشرقيالساحلعلىمدينةماكي

حواليلعدعلىتقع.لسمة/30638سحكانهاعدديبلغ

ويأتيبايونير.نهرشواطئعلىبرزبينشعماليكم9ء.

ماكيإقليممنأستراليافيالمنتجالصكرثلثمنأ!

وقد،العالمفيالسكرشحناتأكبرماكيبميناءوتوجد

العالهـافيالحجريالفحماوشحنلتعبئةمجمعأكبربنى

منالحجريالفحملشحن،ماكيجنوبىبوينتهايفي

بوابةتعدالتيماكيفيأهميةوللسياحة.بوينحوض

ال!جير.المرجانيالحاجزلمنتجعات

الماكيحركةأعضاءحركلأ.أعضاء،الماكي

قواتلمحاربةسرياجيشاكونوافرنسيونمتطوعون

الثانيةالعالميةالحربخلالدفرنساالألمانىالاحتلال

نباتعلىتطلقفرنسيةكلمةوما!صأم(459)9391

انضمولقد.المتوصعطالبحرساحلعلىينموكثيفقصير

أجلمنالماكيحركةأعضاءإلىالطبقاتكلمنأفراد

علىإجبارهممنوالهروبالأحرار،الفرنسييندعم

الألمانية.العملمعسكراتإلىالانضمام

تفجيرمثل،صغيرةبعملياتالماكيحركةأعضاءقام

مختبئينوعاشوا،الحربىالإنتاجوتخريب،القطارات

يسقطونالحلفاءكانوقدأصشرقية،واالجنوبيةفرنسابجبال

،المظلاتطريقعنالماكيحركةأعضاءإلىالغذائيةالمواد

بتوجيةالفرنسيةالحكومةقامتالحربانتهتحينماو

حدماتهم.علىالماكيحر!صةالأعضاءأعلنيااعثت!ا

أيرلنداهدافام(.1191829)ميك،ماكي

نالوأربعينياته،العشرينالقرنثلاثينياتبينالمشهور

،أم49و.3691و3491أعوامفيأيرلنداميداليات

ميدالياتأرلغأيضاماكيونال.النهائياتفيالفريقوقاد

بأنهومعروفجماهيرهوسطمحبوبلاعبوهو.قومية

وإرداة.تصميمذ:

الشمالية.لمريكمقاطعةفيكامشلكونيلفيزأصد

أستراليةراهبة.م(24819091)ماري،ماكيلوب

.إي.جيهالطاهيمعأسست،أ!هحليباأمبماريتعرف

ولدت.جوزيفالقديسراهباتجمعيةوودستميسود

المدارسوفيوالديهاعلىودرممت.بملبورنفيتزرويفي

وأصبحتطفولتها.خلالفقرفيماريعاشت.المحلية

بدأتأسرتها،لمساعدةمربيةعمرهامنعشرةالرابعةفي

فيعملهاأستراليابجنوببنولافيأم866عامفى

راهباتجمعيةتأسيسفيوساعدتالفقراءتعليمامجال

الفقراءلخدمةام867عامأديليدفيعملهاوامتد،هناك

داخلتدريجياعملهاوتوسع.والأطفالأصساءامن

الثالثليوالباباأجازنيوزيلنداوفي.الأستراليةالمستعمرات

منبالرغمالرأهباتجمعيةتأسيسام888شيعشر

بعدماريأتباععول.الإدارةفيلأسلوبهاالمحليةالمعارضة

.القديساتلقائمةوض!هاقداستهاإعلانعلىموتها

ماكيماكخليجفيتقعماكيناكجزيرة!جرلرإ.ماكيئاك،

سكانهاعدد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتميتشيجانشمالي

تقدرمساحةالجزيرةوتغطي.ميتشيجانانظر:.نسمة947

ميشيلماكينكالجزيرةشيبواهنودويسمي2.أك!ا.لحوالي

.الكبرىالسلحفاةأو،العظمىالأرواحباسمدائماوتعرف

ولا.للجزيرةالشرقيةالجنوبيةالنهايةفيماكيناكمديمةوتقع

المراكبوترلط.ماكيناكجزيرةفيالخاصةلالسياراتيسمر

جزيرةإلىشي!!اغومنالمسطهقةوتعد.الداحليةبالمنطقةالحزيرة

هذاوينظم.اليخوتلسباقالعالمفيمنطقةأطولماحجناك

.عامكلمنيوليوفيالحدث



901ألكسندرلسيرا،ماكينزي

منتحعماكيناكجزيرة

شمالىيقعمهمصيفى

بالولايات!يتشيجالى

الأمريكية.المتحدة

إرساليةأم671عامماركتجاكالأبأسعر

حصوناأغرنسيوناوبنىإغناس.سينتبوينتمنبالقرب

مأ761عامالمنطقةعنالفرنعسيونتنازلإغناس.في

،أم078عامماكيناكقلعةالبريطانيونفبنىللبريطانبن،

ولكن،أم697عامالجزيرةالمتحدةالولاياتوامتلكت

أخرىمرةأعادوهاثم.أم218عاماستعادوهاالبريطانيين

المركزالجزيرةوأصبحت.أم581عامالمتحدةللولايات

وبعدللفراء.الأمريكية!متورجاكوبجونلشركةالرئيسي

الفيدراليةالحكومةحولتأم814عامالحصناستسلام

المتنزهواحتل.ميتشيجانمقاطعةإلىالجزيرةمنكبيرةأجزاء

المتنزههذاويعدأراضيها.أغلبماكيناكلجزيرةالحكومي

التاريخي.البناءوالإعادة،الأثريةللأبحاثمركزا

-1861)جهالفوردالسيرماكيندر،

التاريخ،بقسماطالباحياتهبدأبريطانيجغرافيأم(.479

والجغرافياالتاريخأنويرىالجغرأفيا.يهوىكانأنهإلا

شعهرةذاعتام887عاموفييخفصلا.أنلايمكن

مجالعنمحاضرةألقىأنبعدالجغرأفيافيماكيندر

الغلافاقتراحصاحبهووماكيندروأساليبها.الجغرافيا

فيللجغرافياأستاذأولوظيفةماكيندرتولى.المائي

ولماكيندر.والعشرينالسادسةسنفيوهوأكسفورد،

كبيرارواجاراجتالسياسيةالجغرافيافيالآراءمنكثير

قلبمنطقةأنماكيندررأيوفيالارص،قلبفكرةمنها

جنوبلأنهارالجبليةوالمنابعالتيبتهضبةهيالأرض

القارةمنأصداخليةواالشماليةوالأجزاءآسيا،شرقي

الأرضقلبعلىيسيطرمنأنماكيندرويرى.الأورا!مية

العالم.مصيرفييتحكم

-0091)أرتشيبولدلسيرا،كيندوما

عملياتفىتخصصنيوزيلنديجراحأم(.069

الثانيةالعالميةالحربأثناءبالشهرةوحظيالتجميل

تجميلعملياتأجرىأنبعدأم(1-459)939

كون.المعركةأثناءللتشويهتعرضواأسذيناالحربيينللطيارين

ماكيندووتولىغينيا،خنزيرباسمبعدفيماجمعيةمرضاه

لكليةنائبااختيرأم569عاموفي.الجمعيةرئاممة

الملكية.الجراحين

جامعةفيودرسنيوزيلندا،في،دندينفيماكيندوولد

عيادةفيليعملأمريكاإلىسافرأم29ءعاموفيأوتاجو،

بدأأم131عاموفيمينيسوتا.فيبروشستركلينكمايو

أصبحأم939عاموفي.بلندنالتجميلعملياتإجراءفي

الملكية.الجويةبالقوأتالتجميللعملياتمستشارا

م(.0821-761)4ألكسندرالسير،ماكينزى

لنهريصلأبيضرجلأول.كنديومكتشفتاجر

إلىالشماليةأمريكامنالشمالىالجزءويعبرماكينزي

.الهادئالمحيط

علىتشيبويانحصنام978عامماكينزيغادر

المرشدينمنصغيرةمجموعةومعهأثابسكابحيرة

سليفبحيرةإلىشمالأطريقهواتخذوالهنود،الكنديين

النهروحملهحاليا.اسمهيحملالذيوتابالنهر،الكبرى

إلىالنهريحملهأنيأملوكان،الشماليالقطبيالمحيطإلى

أطلقولذلكأمل،بخيبةأصيبولكنهالهادئالمحيط

ارحباط.انهرا!عمالنهرع!ىماكينزي

الساحلإلىرحلته،سنواتثلاثبعدماكينزيبدأ

إلىووصلالروكىجبالوعبر،السلامنهرتابع.الغربي
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محسالبحثبأناشحلةأقنعته.أم397عامالهادئالمحيط

.جدواهعدمأثبتللشرقغربيشعماليممر

قارةوعبرلورنسسانتنهرعلىرحلاتكتب

عامالهادئوالمحيطالمتجمدالمحيطإلىأمريكاشمالى

حولقيمةمعلوماتعلىال!شابويحتوي.أم786

الىضدي.تموالتارأ!نديةاالقبائلى

الساحافيوهاريعم!أ!لسجزيرةفيماكينزيوأسد

أكوهناأم،778عامكسداإلىذهبالأسكتلندا.الغرلي

أ!راء.اأخحاردا!مونترياكةبشرمحاسبةبمكتبالتحهت

عياضحارتهالأحيرةارحلتهعقبضحمةثروةا!خعسب

أس!خلندا.لمحىالأصهـ3اعصرهسن!!ثينزيماقضىأسفراء.ا

فيفاأنهارأكبريعدكينزيمانهرلهر.ماكيئزي،

لسافةوعرلاشمالاينساب،الغربيةالشماليةألمنمقة11

فورتبيوبحرإلىال!جرىسليف!بحيرةمنآ0071

3ام005ثانيةكلىفيوتنسا!أك!ا.5،عرضهويبالغ

افدررحينزيمانهروتغذي.منبعهمنالمتو!صافيألحياهامن

أنهاربيلى.والأحمراثتيكوأربيرجريتوأجاردمنها!شرة

أجحيرذاوتصىأ!%اسليع!ةممحبصأيضاأطياهاتدحل

أصسا،ااأنخارصاطياهيجمعأ!ذياسليمصنهرعجر

ام!خشفاسدعلىشيمزيشهـماسميوقدوأثاسسكا.

السير،ماكينزي:انف!إ.شينزيماأل!صندرال!صدي

ثينري،مانهرروافدمنجزءاالأنهاراهذهتعتبر.ألكسندر

منالمياهالضخمةاشروافدهذهوتحم!حضدا.أنهارأكبر

البعيدةمصادرهامن2!ا81،"0001بتقدرمساحة

منئمن41؟241نحوعلىأبهـتاأفيانرو!يجبالفي

المسيسيبي-نهررواشدتعتبرر.ما!جنزيلنهرالتالغأركتيك

وتمتد.ماكينزيروافدمرأطولأمري!!اا!ضحمافيميسوري

منوروافدهماكينزينهرمنللملاحةصالحةكم2؟074

تضلأ-،1!غحجيما!ثلأ

جمضير!1ثؤةنما!1فى

---لمهصلإسصس

طحلر!سالشماللةالمماطعات

العرللة

ايحيئحح!مح!بمحم

ووئر

تشوارلساسا

9قيتم!

إ!ثما!لسا

7.ألا؟يكن

حما-!ح

؟--لأ!6!أ

يا!أعبم

صاالشمالى.ايى!رتم!)

!6!
بىكمص؟!،5!*

ماكيرينهرموقع

حواليالملاحةوتعيق.بيوفورتلحرإلىوأشبرتاتروايزور

نهرحوضويعتبر.سليفنهرعلىالمنحدراتمنصم11

نهرمنطقةفيوتوجد.الطبيعيةبمواردهغنياماكيحزي

منمساحاتكولومبياونهرألبرتاتضمااكتيالسلام

والغازالبترولمناحتياطيبهاويوجد،الزراعيةالأراضيا

الجزءويعتبر.الكهربائيةأ!اقةاأضوليدومياهأ!بيعي11

صيدمنطقةماكينزينهردلتاحوضمنأحشمافيا

تمتلكولكنهاقليلةزراعةبهاوتوجد،المائيةالحيوانات

.واليورانيوماهـاديومواأخفصأامنأصيااحتيا

الغربية.الشماليةالأقاليمأيضا:انص!إ

ألاس!اشييقعماكيليجبل.جبلماكيئلي،

الأحيانبعضفيعليهويطلق.الأمري!جةالمتحدةأ!لأياتبا

فيقمةأعلىهيالجبلقمةالأندواالقارةسقفاس!

القمة-قمتينللجبلفإن،الواقعوشي.أجةأسشمااأهـهـي!صا

ويباالشماليةوالقمةم491.6ارتفاعهاويبلغليةالجنو

نأوبعد-م6591عامفيأعلنأنهإلا.م5؟439اهـتن!اعئا

للمسحأحامةاالإدارةبهاقامتأضياالممشىأ!أعمااستمرت

قمةارتفاعأن-الأمري!صةاطتحدةأ!أ،ياتافيحياحيوأه

.64161الحما

ألاسكا.جبالسلسلةمنجزح!اكينلىماجبويعد

للولاياترئيساكانأسذياكينليماباسمالجب!!هذائسمى

.أم109إلى7918منالفترةخلاأ!الأمريكيةاأطتحدةا

اسمالجبلهذاعلىألاسكاشيأتابس!!اهخودأيصلة!و

جبلويعد.العاليأوالعظيمالاسمهذايعمير،دليمالى

محميةفيتوجدالتيالطبيعيةالمشاهدأروعمنكيس!ما

أشعدالجبلمنالشماليالجانبويعد،الوطنيدينافيمتنزه

العالما.فيانحداراا!الحباجوالص

إلىالوصول،الجبالمتسلقيمنبعثة11وحاوأصت

،أم139إلى3091منالفترةخلالكينليماجب!!قمة

جميعا.أخفقتأنخاإلا

أولأنه،أم609عام،أ.كوك.صريدريكادعى

ادعائه.كذبثبتأنهإلا،الجبلقمةإلىيصلشحص

المناجمرحالمنمجموعةتسلقتأم،019عامفي

مجموعةباصعماتعرفكانت-المعادنعنوالمنقب!ت

بدورهاالمجموعةهذهوادعت،ماكينليجبل-سوردرخ

وقد.هناكعلمابنصبوقامتالجب!!قمةإلى5ضلتأنها

رفاقهمنواثنانكارستنز.ب.هاري!متكهدمعودتسلة!

فيمرةل!ول،قمتهإلىووصلاأم139عامالحب!!

بعثةنصبتهأسذياالعلماالموقعهذامنوشاهدوا.التارلبم

عنقليلاارتفاعهايقلالتيالشماليةالقمةفيسوردوح

ليكهاريولندفيألفريدتسلهتأم329عاموفي.القمة



111روبرتتوماس،مالتوس

مروروبعد،الجنوبيةالقمةبيرسمونوجرانتستورموأرلنج

يتسلقانشسخصينأولوأصبحاالشماليةالقمةتسلقايومين

معا.القمتين

مكتشفأم(.872-)9181جونماكيئلي،

كوينزلاندمنأجزاءباكتشافقامالمولدأسكتلندي

كشفيةبعثةرأسعلىكان.الشماليةوالمنطقةالشمالية

اكتشافقةؤعنللبحثأسترالياجنوبحكومةأوفدتها

ويلز.جيهودبليو.،!ركأوهاراروبرتبقيادة

ث!اكوينزلاند،منأجزاءرحلتهأثناءماكينلىاكتشف

داليوأنهاروروبربأديليدالمحيطةالمناطقذلكبعداكتشف

.بالشمال

منبالقربمزرعتهفيأطعملأم866عامبعدتفرغ

أستراليا.جنوبيفيجاولر

أسكتلندا.فىماكينلىولد

أستراليةم(.3691-1871)إليالور،ماكينون

أسستوعندماأستراليا،فيالأحمرالصليبمؤسسةتعد

مأ419عامأسعتراليافيالأحمرللصليبوحداتأول

عامفىماكينونأقنعتفيها.الأطفالدخولإلىدعت

فروععلىبالإشرافللتعليمويلزساوثنيومديرأم619

عامفينجحت.المدارسفيالأحمرللصليبصغرى

بنشرالأحمرللصمليبالدوليةاللجنةإقناعفيأم189

واليوم.أخرىبلادفيالصغرىالأحمرالصليبوحدات

وكذلكأستراليا،مدارسفيالأحمرالصليبفروعتنتشر

.أخرىللدا74مدارسفى

ويلز،ساوثنيوفىتينترفيلدفيماكينونولدت

عاممنالفترةفيالأحمرللصليبفخريامديراوعملت

.أم369عامإلى4191

فيشخصيةمالابروبالسيدة.السيدة،مالابروب

بعنوانشريدانريتشاردالإنجليزيللكاتبالهزليةالمسرحية

كلمةمنالاسمشريدانأخذأم(.)775المتنافسون

السيدةكانتحيثالملائمغيرأوالأحرقمعناهافرنسية

باستمرار.الكلماتاستخدامتسيءمالابروب

الكلماتاستعمالسوءتعنيالمالابروبيةأصبحت

الضحك.تثيربويقة

تبكا.(م41916891)ردبرنا،مودلاما

سكانيواجههاالتىالمحنقصصهغالبيةتصف،أمريكي

متعاطف!.هزليبأسلوب،المدينة

كتابفيجمعتالتي،الأولىمالامودوقصص

الغالب،فيهزليةقصصأم()589السحريالبرميل

الفكاهة.أجلمنالخارقةالعناصرعلىأحياناوتعتمد

فىتفوقاأكثركانبأنهيجادلونالنقادمنكثيراولكن

أعمقوعيإلىالقارئتقودالرواياتفهذه.الواقعيةرواياته

يرتفعواأن-العاديينالناسحتى-تمكنالتيالكيفيةفي

الفطريالأولىروايتهفىكماوذلك،النبلمنزلةإلى

أم(.)529

الشابأم()579ا!لساعدمالامودروايةوتصور

علىألباينويندم.فقيرابقالآيسرقوهوألباينفرانك

يتعلممعهعملهوخلال.البقاللدىويعمل،جريمته

بجائزةمالامودفازوقد.الفاضلةوالأخلاقالصلاح

أم(.)669المصلحروايتهعنأم679لعامللقصةبوليتزر

الأخلاقاكتسابيمكنكيففيالروايةهذهوتبحث

والقهر.الظلمخلالمنالفاضلة

جديدةحياة:الأخرىمالامودرواياتومن

دبنأعمارأم(بم)719المستأجرونأم(بم)619

قصصهجمعتوقدأم(.)829اللهففملم(،)9791

فايدلمانصورأكم(؟)639أولاالبلهاءفيالقصيرة

برناردقمصأم(،)739رمبرانتقبعةأم(؟)969

م(.91)83مالامود

.نيويوركمدينةفيمالامودولد

عالمم(.4961-261)8مارسيلو،مالبيغي

جسمأنسجةتركيبفيبأبحاثهاشتهرإيطاليتشريح

الأوعية،الدمويةالشعيراتاكتشفحيث،الإنسان

أولوكان.والشرايينالأوردةبينالدمتحملالتيالدقيقة

استعملمنأوائلومنالحمراءالدمكرياتوصفمن

التشريحرسالةمالبيغيكتابوظهر.الطبفيالمجهر

وصفويعد.أم666عامالأحشاءتراكيبحول

النماذجمنوالكلىوالطحالالرئفنلتراكيبمالبيغي

الاساسية.الطبية

فيودرسبايطاليابولونيامنبالقربمالبيغيولد

أصبحوالعشرينالثامنةسنبلوغهوعندبولونيا.جامعة

عامبولونياإلىرجعثمبيسا،جامعةفيللطبأستاذا

كلهاقضاهاعاماثلاثينمنأكثرفيهاومكث،أم965

للباباخاصاطبيباعولكما،والبحثوالكتابةالتدريسفي

وفاته.وحتىأم196عاممنذعشرالثانيإنومشت

-)1766روبرتتوماس،مالتوس

!مادئعنبمقالتهاشتهر،بريطانىاقتصاديام(.834

هذأفيالأساسيةفكرتهوتقوم.ام897لممنةالسكانعلم

،الزيادةإلىتميلالعالمفيالسكانأعدادأنعلىالكتاب

الحروبأنيعتقدكانكماتقل.الطعامكمياتبينما



المحدثةالمالتوسيه112

شمأص!ماالبشر،منالزائدةلالأعداد!شفتكالأمراض!وا

أضسل.اتحديد

ينداروتشارلزإلىالمذكورةأخوسمامقالةوأوحت

داروين،انظر:.للأصلحوالبقاءالتطوربينالعلاقةفكرة

خلاأ!التحققشمالتوستنمؤاتوفشلت.روبرتتنت!ارلز

راعةأاوسائ!طريهتمحسأم!شحيتعشر،أخاسعاالقرن

ياددإاأنا،إأضاس،االمعفمأامماشياأطعاماإنتاجالمتقدمة

أمحشريناالقرنفيأ3العافيالس!صادأعدادفيالمطردة

مالتوسأف!صارإلىالتمبيهإلىأدتالناميةأصدولافيوخاصة

الطعامإنتاجأنمنالمحافظ!تمعظمحذرحيثجديد،من

حثفقدأسذأسكونتيجة.الس!صانأعداديواكبلاقد

أعدهحلاالنس!!تنظجمعلىالمحدت!ةالممالتوسيةأنصار

هذايرفضثاننفمسهمالتوسأنمنالرغماعلى،المشكلة

الحل.

شييرغىشاد"لريصانيا،سريمدينةفيأضوسماولد

صصردحامعةفيتحرجهبعدأنهإلادير،رج!!يكونأن

!!ة:حلمة.اسساأ،قتصاداوللتارلضأستاذاعول
سر-ممطسي-?

نأإلىالوظيفةهذهشيبقيرأم508عامالشرقيةأ!مدا

علميا،أخفقتمالشوسن!يةأنبالذكروجدير.توفي

حفظيجعلأسذياالإسلامياررينالمبادئمعارضةوهي

أخحقيقهاقامتالتيالشريعةمقاصدمنمقصداالنسل

والنس!!.والمالوالعقلوالنفسالدينحفظوهي

توماس،مالتوسانظر:.المحدتةالمالتوسية

.روبرت

إس!صشرتفيمحليةح!صمةذاتمقاطعةطدولى

هىوالزراعة.نسمة000.51سكانهاعددبإنجلترا.

لبناءصناعاتتوجدكما،المقاطعةفيالرئيسيالنشاط

الساحل.طولعلىوالقرىالصغيرةالمدنبعضفيالسفن

وقد.للمقاطعةالإداريالمركزهيأضاريخيةامالدونمدينةو

عامشيوالدنماركيينالإنجليزل!تشرسةلمعركةموقعاكانت

معروفامركزاكراوتش-نأر-بيرنهاموتعتبر.م199

الشراعية.للقواربومحبوبا

إسكس.:أيضاانظر

الأقطاراأصغرمنتعدأ!ديفا!اجزرجرر.المالديص،

أحال!.اشيالأقطارأصغرمرحيب!آ!ميا،قارةفيالمستقلة

المرجانية،الجزرم!صغيرةحزيرةألفنحومنوتتكون

وعرضهاكم764طولهايبلغمتصلةسلسلةتكونحيث

لمجموعةالشماليالوفيمتد.الهنديالمحيطفيكم912

تغطيالهمد.جنوبيكم006نحوإلىالمالديف!جزر

892لاتتجاوزكليةمساحةالمداريةالجزرهدهمجموعة

الرئيسيةالأنشطةوالسياحةالأسماكاصيدويمثل.2ش!ا

البلاد.فيال!قتصادية

محميةبوصمفهاالمالديفحزرلريطانياح!شمت

جزرمجموعةحصلتوقد.سنة78لمدةنيةبيفا

والاسم.أم659عامفيالاستقلالعلىأرريفاطا

الرسمعةاللغةدلؤلغةأطملاد11
هو-وهيططبحعسص.سميس

العاصمة،هيوماليه.المالديفجمهوريةأيراجىديفى

نسمة.46).00نحوسكانهاويببكدد

الجمهوريالنظامالمالديفجزرتتبع.الحكمنظام

يشغلالذيالبلاد،رئيسانتحابويتم،الحكمفي

عامة،انتخاباتخلالمنأيضا،الحكومةرثيسمنصب

شؤونإدارةفىالرئيسيعاون.أعوامخمسةولاجهومدة

وهناكأعضاء.تسعةمنيتكونوزراءمجلسا!صما

ولايتهوفترةعضوا48منيت!فرزتشريعيمجلص

أعضاءمنعضواأربعيناختياريتماو.مأعواخمسة

بتعيينالرئيسيقومبينماالأنتخا!،اقئطرصالمجلمر

الحكمبمزاولةالمنتخبةأطجاناوتقوم.آخرينأعضاءتمانية

منمجموعةوالأتول.حدةعلىأتولكلفيالمحلي

،جزيرةلكل()حاكمكاتببتعيينالدولةوتقومالجزر.

وذلكالقضاء،رئيسبتعي!تالبلادرئيسيقومكما

البلاد.فيالقانونبنصوصالالتزامعلىللإشراف

منمستمدةالمالديفجزرفيبهاالمعمولوالقوان!ت

الإسلامية.الشريعةنصوص

أصولمنالسكانأفرادمعظمينحدر.السكان

نأكماسريلانكا،منوفدتانتيأجةأحسهاابأحتسعوا

منالوافدينبعضإلىأصولهماتعودأرريفصالماأحح!بعفر

وجهوعلى.العربأجحارةواوالتجارأحمنداجنوبى

إلىينتمونالمالديفجزرأهلجميعفإن،التقرب

جزر012نحوعلىالمالديفجزرأهلولعيم!.الإسلام

ويذهبالبلاد.منهاتتكوناكتيالجزرمجموعةمنفقط

كلفيالبحرإلىالمالديفجزرفياشجالمنالكثير

وذلك،المراكبمنألوفبضعةيستقلونحيثصباح

منيصنعالمراك!هذهمنوكثير.السمكصيدبغرض

الأشعجارمننوعأيأخشابأوالهندجوزأشجارخشب

هذهمعظم.المالديفجزرمجموعةفيتنبتاكتيخرىالأ

4.2بينعرضهاو!راوح،أمأنحوطوأ!ايملغفاطرا

صيادا،21الواحدالمركبحموأسةوتبلغمتر.7.2ر

منكمثلاث!تنحومدىعلىالصيادونهؤلاءيبحرر

والبكرةأ!سيداصنارةويستخدمون،المالديف!جزرسواحل

الأنواعوبعضوالتونةالبينيتأسماكلصيدوذلكأرروارةا

.ال!حرى



311جزر،لمالديفا

لمالديفاجزر

دوليةحدودء

طرقمس!

البحريالحيدحاجر-67

وطليةعاصمة!

أخرىمدن!

المحرسطعمستوىلمحوقالارئعاع،

الدوللةالحدودثيمرجعاليستالخريطةهده

جزيركأعبنيكوىشنرلمأ!أ،5ال!ل!نربفاتثدم-3لم

--س!يدممدم!ددفلللهن!ل!!ييإجر!رةلاءأكو!نلجوميو

17

ابيهاكافثيؤلو""

مالموكم!مد!لمو1نرجزر!أكيثئلوماثوثبمجزلجرة

ه!3!غفي*عكابرب؟غثيفولموجبريئئكقالمحهندلمحلظائر

كالاش!3كلأ4!ء!!----كا-!-3----------+-ء--3-----+-س----حبر--!

حلاكألم-!،أ3لم

بمش:!/لملاجرهـمالميؤيرو؟لدالمدي!اجرر

آرثع!جدير،خض:برظبدو*بر!زيرة--

نيلانثو3جزةلإسفيلاك!بز"+،ج!س

مما!لؤ""ظلم7برلموجريبئ

هاهـومالي-نجديرة/..-.:أ-

سبركا!يفا!-:!جزيرة*نر!:

!،لا+كا-!-حططلاضتوأء-ء-!.!--؟سزء-!--!-

ألالثئتو(لمحلةةالفق!

--حاقجزيرةفيادوجزير،%--

ميل001932003

ثلهلها

كم001002003004

موجزةحقائق

ليه.ما:صمةالعا

ديفي.:الرسميةاللغة

البلادوشمالجمو!بينمسافةأطول2،كم892برالكليةاللساحة

كم.161والعر!الشمرقوبيرك!،885تملغ

البحرسطحمستوىفوقم42هومسجلارتفاعأع!:الارتفاع

ويليحعلى.جزيرفيويوجد

.أم699عامتقديرححسبنسمة00055.2عددهم!بلغ:السكان

2./كمنسمة856:السكانيةالكثافة

وسسبة،الريفليأحسكانامن67%سمبةتوجد:السكانيالتوزيع

إحراؤهتمالذيأحسكالياالإح!حاءحمس!والحضر.المدنفي%33

المتوقعوم!.نسمة5123/12السكادعددبلغأم،099عامفي

.م1002عامفيوذلكنسحة2!000.4السكانعدديصلأد

والدخنالهندوجوزالأحمرالفلفلهى:الزراعية:الرئيسيةاللنتجات

الصناعاتفي.والتونةالبينيتأسماكتصطاد.كماوالبطاطس

والأصدافالكويرأليا!منالمنسوجاتبعضإنتاخيغاليدوية

والح!حائر.الداحليةوالملابسوالقمصاد

باللونمستطيلعلىالأبيضاللودديبالهلالالبلادعلميزداد:العلم

تموقدالأحمر.باللورإطارالمستصي!!هذاويحف،الغامقالاخضر

العلم.ان!ر:.ام659عامفىللدولةرمراالعلمهدااعتماد

لمعرفة.الروفيةهىالنقديةالمعاملاتليالاساسيةالوحدة:العملة

النقود.:انظر.الصغرىالوحدة

بتجهيزالنساءتقوم،الساحلإلىالمراكبتعودوعندما

الأسماكهذهمننسبةأكبروتصدر.الأسماكمنصيدما

منبعضاالبلادأهالييستهلككماولصريلانكا.اليابانإلى

غذاءهمفإن،ذلكإلىإضافة.الأسماكلحوممنإنتاجهم

والبطاطسوالرمانوالبابايالهندجوزيتضمنالرئيسي

.واللأناناس

يبلغالتى،الصغيرةالجزرمجموعةتتشكل.السطح

21عددهايبلغمجموعاتفى،جزيرةألفعددها

نأكماأتولات،المجموعاتهذهوتسمى،مجموعة

مانعاتشكلبالأتولاتتحيطالتىالصخريةالسلاسل

منأيمساحةلاتتجاوزالبحر.منالجزرحمايةفىيساعد

ذلكعنمساحتهاتقلمنهاوكثير2،كماأ3الجزرهذه

نحوإلىترتفعصغيغأرصفةوكأنهمعظمهاويبدوكثيرا،

جزيرةارتفاعويعدالبحر.سطحمستوىعنمترين

أعلىالبحرسطحمستوىفوقم42يبلغالذيويلينغلي

البحيرأتالجزرهذهفيوتوجدالجزر.تلكفىارتفاع

البيضاء.الرمليةالشواطئإلىإضافة،الصافيةالصغيرة

النباتاتوبعضوالأعشابالحشائحقتكسوهاوالأرض

وبعضالهندجوزأشجارتنموكما،القصيرةالمدارية

.الأخرىالفواكهأشجار

واحد،انفيوالرطوبةبالحرارةالطقسويتميز

.م27نحويبلغاليومخلالالحرارةدرجةومتوسط

علىسم025بمعدلالشماليةالجزرفيالأمطاروتسقط

فيهاالأمطارمعدلفيبيغالجنوبيةالجزرأما،العامفيالأقل

تهبالتيالموسميةالرياحوهناك.العامفيسم035نحو

فيوتتسبب،عامكلفيمرةالمالديفجزرمجموعةعلى

البلاد.تصيبالتيالأمطارمعظمهطول

عليهتسيوالذيالأسماكصيديشكلالاقتصاد.

فيللاقتصادالرئيسيةالدعامةتامةمميطرةالحكومة

يعدسريلانكافيالمجففالسمكبيعإنحيث،المالديف

الدولة.خزينةعلىبالدخلتعودالتيالرئيسيةالمصادرأحد

منالعائدإنحيثأيضا،مهمادوراالسياحةوتؤدي

للبلاد.القومىالنابخخمسنحوتبلغنسبةيشكلالسياحة

وجوزالأحمروالفلفلالخبزثمرةشجرةالسكانيزرع

ثمرةقشرةالنساءوتستخدم.والبطاطسوالدخنالهند

كوير،وتسمىوأليافأنسجةعلىتحتويالتىالهندجوز

أيضاالنساءتقومكما.الحبالونسجالغزلصناعةفى

بنممئيقمنكماالشواطىء،منالضحلةالمياهقوا!بجمع

ن!صيرةفيويوجد.القصبباستخدامالحصائر

القمصانإنتاجيتمحيث،الملابسلصناعةكبيرانمصنعان

فتمثل،الأسماكلحومأما.الصوفمنالداخ!يةوالملابعر

الصادراتبعضوهناك.للمالديفالرئيسيالصادر

اكك!ك!دحملاا.سللئالير/-اس\!-ص

كص-ج!إممرىلأ99ص*

أثحيطألهندالبشألى

الهتديسريلاثم!

أيمجور

ال!!كئوأج!-!ض--.لي!لدوو!م!!س!-3+؟-ح



يهرندألرو،ما411

أسماكمر!-ة!صمياتدوديصصااالمالديفجزرفيالصيادون

ا!لاد،ااصسكالىا-رئيسياالعداءسحرءاأصسمكايملى.البيميتوالتولة

أطبا،د.الرئيسيال!ادرأيصكحابمما!أسهكحا

أجا!أصاهصموعةاطنتحاتبعفو!تشم!التيالأحرى

المجافف(،أعنداجورثمارأص)وهيوالكوبراالهندجوز

لحومصاطصنوعةالأطعمةادعف!رالضحلةالمياهوقياقي

القفوبعفرودقيقأحسكرواالأرزايمثلبينما،الأ!مماكا

واليابانالهندوتعد.الوارداتأهمالصناعيةالمنتجات

التبادلعلاقاتشيالبلدادأهموسريلان!صاوممنغافورة

يتماكتيالوسائ!!وأكثر.المالديف!جزرمعالتجاري

أصممفناأما،الشراعيةثبالمراأضنقلافياسعتحدامها

وسريلان!صا.ماليهأمحاصمةابينبانتظهامتبحرفإنها،البخارية

اشمانمعالهتفيأ!ديىالماجزركانت.تاريخيةنبذة

الإسلاميأصلداعيةوكان)سريلانكا(،سرنديبجزيرةتتبع

الإسلامنشرفضلاكبربريالمغربيلركاتبنحافظالشيخ

ملكشنورازةأحمديدهعلىأسلمشقد.المالدلفجزرفي

عملوقد.كافةالسلادأهلمعهوأسلمأم،531عامأجلادا

ول!ا.أم343عامللبلادقاضيابطهوطةابنالمشهورالرحالة

تصئشتأنقبلالمالديفجزرعنكثيرشيءيعلميكن

.الميلاديعشرأصسادساأغرناخالألوذلك،أ!البرتغاحكم

فيكانواحينماأ!ديف!!هـا!االهولنديونوحكم

عاموحتىأم656عاممنأغتردافيوذلكممريلانكا،

المالديف،جزرأصبحتأم887عاموفي.م6917

فقد،ذلكعلىوبناء،بريطانيةمحمية،رسميةلصورةو

تولتبينما،الذاتيبالحكمتتمتعأطالديفاأصبحت

الحارجية.أصشؤوداتسييرنيالريصاأ

القرنخمسينياتفينشبأسذياالخلافأدى

جويةقاعدةبسببوبريطانياالالديفجزربينأمحشرينأ

الجزرمنثلاثانفصالإلى،قانجزيرةفيبريطانية

المالديفحكومةاتهمتوقد.أرريصالماعنالجنوبية

تمكنتوقد.والعصيانالتمردحر!ءبمساندةيطهاني!تإا

التمردحركةسحقم!أم069عامفيأسديفالماح!صمة

عليها.أغضاءا"

المالديفجزرمنكلأبرمت،م0691معاشىر

نأبموجبهالريطانياتستطيعمشتر!سةاتفاقيةبريصاليا"

كما.قانبجزيرةالجويةأ!اعدةا،حريةب!!و،تستخدم

مالتعلقمعظماإدارةحة!علىأسديفالماحزرحصلت

المالديفجزربمنحبريطانياعدتروقد.الحارجيةلهابشؤه

التنميةدفعبقصدوذلك،أمري!يدولارمليونينحو

ية.اللاقتصاد

وقعت،م6591عاميوليومنوالعشرينأسسادساوفي

نالتجديدةاتفاقيةوبريطالياالمالديفجزرمجموعة

وفيبريطانيا.عنالكاملالاستقلالالمالديفجزربموجبها

المالديفجزرمجموعةأصبحت،أم!68عاممننوفمبر

البريطانيةالقواتإجلاءتم،أم769عاموفي.جمهورية

جزرمجموعةوانضمت.قانلجزيرةالجو!ةأعماعدغاص

.أم829عامفيال!صمنولثشعوبرالصهآأإأ!ديواطا

المالديفجزرمجموعةقامتأم،859عام:في

جنوبيأقطاررابطةبإنشاء،أخرىبلدان!شةإلىبالإضافة

بالشؤونتعنىإقليميةرابطةوهي،الإقليمياطتعاونآمميا

البلدانمنالرابطةهذهتضماكما.والاقتصاديةالاحتماعية

ولاكستانونيبالوالهندوبوتانبنغلادشالأخرى

المرتزقةبعضقام،أم889عامم!نوفمبرفيروسريلانكا.

الإطاحةبقصدالمالديف!جزرمجموعةلغزوسريلال!صافي

أطهندالتابعةالمظلاتقواتولكن،القائمالحكمبنظام

.والانضباطالهدوءجووبسطالنظامفرضإعادةامشطاعت

ماليه.كولومبوبمخطة:أيضاانف!!

فرنسيكاتبأم(.76!-1091)أددردهمالرو،

وسافرلاريسفيولد.السياسىوالنشاطالثقافةب!تجمع

2391عاميماب!تالفترةخلالالأقصىالشرقإلى

.والفنونالشرقيةأطغاتواالعمارةأسدراسةم1!27ر

وفي.الحريةأجلمنالمحليبالنضالاشتغلوحمناك

النازيةضدالكفاحفياشعتركالعشرينالقرنثلاثينيات

العالميةالحربفيأيضااشتركحصماأسبانيافيوالفاشية
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ضدالفرنسيةالمقاومةيمأم(459-1)939الثانية

عملأم969و5891عايهمامابينالفترةوخلاأط.ال!لمان

فرنسا.فيالثقافيةللشؤونأولسكرتيرا

فيانخراطهمعاركمالروأندريهرواياتتعكس

وحتى.ذاتيةسيرةكتبهتعدولا،الحريةأجلمنالنضال

عنيتحدثلمام()679الذاتيةبسيرتهالخاصكتابهفي

فيعاشتالتيالسياسعيةالرموزعنتحدثمابقدر،نفسه

وتفانيهاالبشريةأخلاقالخيالىأندريهأدبوتناوأ!.زمانه

لكشف!أداةالفنلجعلمنهمحاولةفي،المثلأجلمن

بالبساطةأسلوبهويتميز.الرجاللدىالخبأةالعظمة

إلىتتحولمامعرعانعندهاللغةولكن،والحقائقوال!يجاز

أفضلومن.بالموتوالشعوربالعزلةتومئشعريخياللغة

مصيرأم(؟)039الملكىالطريقكتبها:التىالروايات

أملأم(،)359الغفبأيامام(بم)339الإنسان

الصمتأصواتأيضاكتبكماأم()379الإنسان

أعمالبينتقارنالفنفيمهمةأخرىوأعمالأم(519)

مختلفة.حضاريةأزمنة

نحوالمتوسطالبحروسطمنتمئالقربجزيرةط!

تحتويالجضرمنمجموعةوهي.صقليةجنوبيكم59

وجوزومالطةهيبالسكانمأهولةجزرثلاثعلى

وفيلفلاكومينوتوهيمأهولةغيرجزروثلاثوكومينو

أكثرمنواحدةومالطةبول(.القديس)جزيرةوسلمونيت

العالم.فىبالسكانازدحاماالبلاد

تجعلأطتدرجةامنحدراتهاتغطيالتيالمنخفضةوالتلال

العملاقة.المدرجاتمنصعلسلةتشبهمالطةأجزاءأكثر

الزوار.منالكثيريجذبفيهاالمنععقالمتومعطالبحرومناخ

العالمفيالمعابدأقدمبعضلمشاهدةأيضاالسائحونويأتي

بعضويأتي،الحديثالحجريالعصرإلىترجعالتي

لفنالعالمفيالنماذجأجملعلىللوقوفالسائحين

النهضة.عصرالباروكومعمار

التاجمستعمراتإحدىيومذاتمالطةكانت

مستقلة.دولةأصبحتأم469عاموفي.البريطاني

والميناءالعاصمةهيمالطةجزيرةفىتقعالتىوفاليتا

فاليتا.انظر:.الرئيسي

ورئيسديمقراطيةجمهوريةمالطة.الحكمنظام

،سنواتخمعي!لفترةويعينالدولةرأسهوالجمهورية

.البرلمانفيالأغلبيةحزبرئيسعادةهوالوزراءورئيس

مجلسويعاون،سلطةالدولةمسؤوليأكبرالوزراءورئي!ر

الشعبويقوم.الحكومةسياساتتنفيذفيرئيسهالوزراء

عضوا96عددهمويبلغالنوابمجلعي!أعضاءبانتخاب

.سنواتخمسلفترةوذلك

جزيرةلمعكانعددقدرأم699عامفي.السكان

الكثافةبلغتحينفينسمة037لأ...بنحومالطة

أطيونوالما.مربعكيلومتركلفينسمة171.1الس!!انية

لمعظمكالتيداكنةوعيونأسودشعرلهم،الطولمتومعطو

المتوسط.البحرشعوب

ساميةلغةوهيالمالطيةاللغةالمالطيينمعظميتحدث

عربيةمفردأتوفيهاالعربيةاللغةمنجداقريبةالأصل

العصورفيوإيطالياصقليةبلغتيتأثرتوقد،كثيرة

باللغةالمالطيةاللغةتأثرتالأخيرةالآونةوفي.الو!مطى

.الرسميتاناللغتانهماوالإنجليزيةوالمالطة.الإنجليزية

للقواعدتبعارومانيةبأبجديةالحديثةالمالطيةاللغةوتكتب

الكتابةطريقةوأصبحتالمالطيةالأكاديميةحددتهاالتي

فيالمالطيةاللغةوتستخدم.أم349عامفيالرسمية

المالطيةباللغةتصدرصحفاهناكأنكماالمحاكم

الدولة.ديانةالكاثوليكيةوالرومانية.والإنجليزية

والمسرحيةالشعريشملمزدهراأدبامالطةتملك

هو-لكارميللوبسيلاالمستعارالامعما-كارمودون.والرواية

روزارالشعراءباقيقائمةوتشم!!،القوميمالطةشاعر

المالطيينالمسرحيينالكتابومنفالمماللو.وكارمينوبريفا

مالطة

موسميهأن!ر-

وطليةعاصمه!

حرىأمدن!

اللحرسطحمستوىدوقالارتداع*

ادوليةالصودفىمرحعاليستالخريطةهده

هـ!ومانبا،كاءأوروجئا،؟!فرلسا

"--ما!*!!،حسلمغاز

!كه-خفسس!لاح!-؟ئطهاثالا!ؤ

أ-)1زحمالأئيم!

ورثهبخيماص-؟*اهلبملمحي!

أ!س؟ألحزائرمالطهص!-تهأ

يولئى؟المبحرالمتوسط---!

--!!-ئيلياض/كا!بهبهزيميالمس

؟،!.كاشا!ك!كل

1،1\!رللا

د،األوجريرة

مملإر-!ااثخ!ثثمأثلاكوهحعص،اشالالاد

للأظأص"+حي"؟كوحؤيرة

كوميل!لوا!لإلأجمزة!مبر3ا،فظ؟ثؤهـيى

-!-7!كمالآتفلأصأصأيمم!لىلإع*
صلأ++----3*---3--3يةكاوأسةسمليحهصشرسخ!ئجألطهما

!س"1ص-!!الولىىسئثحئيحبم

ءا!كاكاع3--ض،هـوحم!ير-73!7

أء!ص*،بر---!ولدالمحناسمانت

الدبحههصكحر!حكارر-!دقي:سلممة

ا%ع\ى*3،لم-!إىدكايز!*!خزر:كالدطا!حيم

البحوألمم!طجميضيأءاىعصرير-ا!*!-؟لأيد؟+لا9ا؟!كيمرلمبط!

الملوجزيرة-ا-كل!2!ق!ء!كيميه!دل!ممهؤيرلأص-.ىكض!ء

ء-مالطلاء-ص؟*،--س-م!2--+لأ!كح!ح!!!طكدلار

هلفلاجذيرةشغيا%ارةلتن

!241،"%ألا!!

صيل05015102

كم0115022503ء
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جوزيالروائي!تومنروزاتو،وديجيإبيجرفرانسيس

مرسر.أيلوأ!وجوزيهكتكوتي

2ش!ا316قدرححاحطيةمساحةأعةماتغطي.السطح

رزحوتغطير،2!ما462مساحةمالصةأجزيرةمنهاتغطي

صيلومتراتثلاثةمساحةفتغم!!كومينوأما2.كم67

أما.سياحيةجزيرةإلىتطورتواعنهافقطمرلعة

الحجما.صغيرةجزرفهيوسلمونيتوفيلفلاكومينوتو

الذيالجيريالحجرمنأساسامالطةجزيرةوتكونت

غربهاويحتوي.قديمةمرجانيةصخورسلسلةمنتكون

اومعفمأ.الجنوبفيسهلبهامنخفضةجيريةهضبةعلى

أحسصإ.اعلىأنهارتوحدفلاالأرضاتحتسدفقالصرف

حمثأ!أحشصااشيحاصةأ!عورةبايتسماالساحليوالخط

رمليةأصئوشواوخلحارموالئأرضيةرؤوسعدةتوجد

الأنحداراأصشديدةاأصحورات!صنو.صخريةوكهوف

علىحورووتحتوي.الجنوبىأ!ساحاامنالكثيرحدود

ويغص!!.الحنوبفيوسهولالشمالفيمرتفعةأرض

جزيرةفييوجدمماكبرأبنسبةجوزوفيالأرضالطين

مظهراجوزولعطيممابالرطوبةالطمينويحتفظ.مالصةأ

حفافا.أقلأخضر

توجدولاومعتدلرطبأصثشاءفا،لطيف!مالطةمناخ

كانتوإنوجافحارفهوالصيفأما.عادةثلوج

أصسنويةاالأمطارومتوسعصأ.الحرارةمنتحدأجحرانسمات

ب!ترئيسيبش!ط!تعسقصأميوآ.05أجايباإجما

21ب!!ماالحراردمتوسصأيترار!"ومارسأكتوبرشهري

قدويوأصيو.فيمئويةدرجة26إلىينايرفيمئويةدرجة

شيأحياناالأعاصيراحدإلىأخربيةاأجةالشماالرياحتص!!

والشتاء.الخريف

وأمعدنيةثروةمصادرالبلادتملكد!.الاقتصاد

السكانمعظمويعمل.والملحالجيريالحجرماعداطبيعية

وأالصناعيةالشركاتوفيوترميمهاالسف!بناءمجالفي

تصبحلأنطريقهافيأيضاأسسياحةواأجناء،اصناعةفي

من6%0نحوكانأم879عاموفي.مهمةصناعة

ألمانيا.من%56نيابريصاأمرأحسائح!!ا

بريطانيةيومذاتكانتاشتيأجحريةااختر!عاناتو

أصبحت،أم689فيعامةهيئةإلشاؤهاتمأضي:ا

.والإصلاحاتالتجاريةأسمفنابناءشيالآنتستخدم

وصناعةالغذاءتصنيعأهمهاخفيفةصناعاتعدةوأقيمت

ال!!ربائية.الالاتغياروقطعالىجميائيةوالموادأصستاا

مماجديدةاستثماراتتجذبألىالحكومةوتحاول

مجالفيخاصةجديدةصناعاتإيحادإلىيؤدي

أ!دولةاوتقدم.أطينأطماجديدةظائفووتوشيرأضصنيع،ا

صناعاتتقيمالتىايلأجنبيةعاتأطمجموصتيرةامتيارات

أ!ة.مافيحديدذ

والحمضياتالشعيرأ!يونأالماأنحا،حونايررعر

فالمحاصيلومدلكوالقف.أصص!أجصاا5أجحااوأباو

غذائهامعظممالطةوتستورد.الصخريةاكتربةبسببقليلة

ومنهاالخاموالموادالمصنعةالبضائعكذأ!ثتستوردو

أ!شود.ا

هىاشئيسيةوحصيلتها،صغيرةأصسمكاصيدوصناعة

ومازالت،السيفو!عمكةوالدورادالماكري!!أسماك

حتىتستخدملوزوسىتسمىالتيالتقليديةالصيدقوارب

ال!ن.

منوأكثرتصدر.ممابضائأكثرأطةماهـدتستو"

إجماليومنوألمانيا.وإيطاليانيابريصاأمعتتماتجاهـتخالصف

مأ879عامفي.000128بلغتأخياأمحاملةاأ!موىا

السكانمجموعومنأحاطل!تامن%5نحوححساكثاد

ومصائدالزراعةفييعملون%52.هناككادالعاملين

والمحاجروالإنشاءاتأجناءافي%3.5و،الأسماك

8.22%والخدماتفي31%3.وأ!عناعةافي6.24%و

الحجم.صغيرةقوةوهيالمسلحةوالقوات،الحكومةفي

أطةماعاصمةفاليتا

المتوسط.اسحرايحدها

المديةهدهوأصبحت

عاممداطةطاعاص!ة

أيضئاوهى.أم71ء

للبلاد.الرئيسيالميساء
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واسعةوخدماتجيدةطرقشبكةالبلادوتملك

نأكماوجوزو.مالطةبينماالعباراتوتربط.للحافلات

خطوطتديرأنهاكمالوقافيدولياجوياميناءلمالطة

مالطة.طيرانوهيبهاالخاصةالطران

منالأطفاللكلإجباريالتعليممالطةفي.التعليم

مدارسالبلادوفي.عشرةالسادسةحتىالسادسةسن

نأكما.وقريةمدينةكلفيابتدائيةومدراسحضانة

تديرهاتجاريةمدرسة28ووفنيةثانويةمدرلممة45هناك

الكنيسةمعظمهاتديرخاصةمدرسة08ونحو،الحكومة

الكاثوليكية.الرومانية

جامعةوتقع.والإنجليزيةالمالطيةباللغتينالتعليمويتم

كليةإلىأصلهاويرجعفاليتا.منبالقربمسيدافيمالطة

.أم295عامفيالجزيرةفيتأسست،جيزويت

ومؤسسةللمحيطاتالدوليالمعهدأيضامالطةوتملك

العامالسكرتيرقامأم889عاموفي.الدوليةللدراسات

فىللشيخوخةالمتحدةالأممعهدبافتتاحالمتحدةللأم

تحتالبحريللقانونمعهدتامسيستمكذلك.أجنج

الدولية.البحريةالمنظمةإرشاد

كبرىتاريخيةأهميةذأتمنطقةمالطة.تاريخيةنبذة

رأجعوذلككبيرةعسكريةأهميةالسنينعبرلهاوكان

الطيعية.وموأنئهاالإستراتيجىموقعهاإلى

صقليةجزيرةمنأناساستقرالحجريالعصرأوأخرفي

وقد..مق0004عامحوالىذلكوكانمالطةجزيرةفي

الجيرية.الكهوففيالأولىالشعوبلهذهاثاروجدت

المنازلأيضابنواقدكانواالحجريالعصرفيالناسولكن

علماءويعتقد.المحليالجيريالحجرمستخدمينوالمعابد

)معبدية(محفليةحضمارةالجزيرةعلىازدهرتأنهالآثار

أماكنعدةفىوجدتوقدهذا.الخصوبةبإلاهةمرتبطة

البدائيالحجرمنالحديثالحجريالعصرمنمعابدآثار

السفلية()الحديقةالأرضتحتمقدسمكانوجدبينما

المحاربينأشباهالناسوحل.القديمالمعمارروائعمنوهى

عامنحووذلكالمعابدبناةمحلالبرونزيالعصرفي

الميلاد.قبل000.2

وقاموا..مقء8.عامنحومالطةالفينيقيونواستعمر

حولالمحميةالموأنئواستخدموامالطةولممطفيمدينةببناء

وبعضالفينيقيةوالقبورالمعابدهذهبقيتوقداسماحل

ساعدنقولقعليهرخاميقائموهناك.الاخرىالاثار

توألىالفينيقيينوبعد.الفينيقيةاللغةرموزفكعلىالعلماء

وفي.العربثموالرومانواليونانالقرطاجنيونمالطةعلى

منبالقرببولسالقديسسفينةتحطمتم06عامنحو

بشرحفيهاقامأشوثلاثةلفترةالجزيرةفيفمكثمالطة

،نصارىبعدفيماأصبحواالذينالمحليينللسكانالإنجيل

مالطة.ليالحزركبرىثاليةحوزوحزيرةفيزراعيةمدينةفكتوريا

قامواوالذينإفريقيا،شمالمنالعربايلأغالبةترككما

ولغةثقافةعلىقوئاأثرام،087عامفيالجزيرةبفتح

عامبعدصقليةمننورمنديونملوكمالطةحكمثمالبلاد.

الحكمالنورمنديروجرالكونتألسرحينأم190

الرومانىالإمبراطورقامام053عاموفي.النورمندي

علىأصئملكاحينالمنطقةورثالذيالخامستشارلز

القدييرأتباعإلى،ولايةباعتبارها،مالطةبمنحأسبانيا،

رداهديةتمنحالولايةكانتالوسطىالعصوروفييوحنا.

يضعونيوحناالقديسفرسانوكان.خدماتإسداءعلى

شعارا.المالطيالصليب

مالطةحولحصاراالأتراكفرضأم565عاموفي

عدداالأتراكتفوقورغم.ضخمةوعسكريةبحريةبقوات

النهاية.فيهزموهمثمشهورلعدةصمدواالفرسانأنإلا

القائدفاليتديلاجيناسمعلىفاليتامدينةسميتوقد

.الأتراكضدالفرساندفاعقادالذيالفرنسي

.للناسوالرخاءالأمانيوحناالقديسأتباعحققوقد

كان-أم897إلى0531من-حكمهمفترةوخلال

الجزريستخدمونالقراصنةكانكماحرباقتصادلمالطة

علىبنيتالتيوالكناشالقصورتزيينتمكماقواعد.

دفاعاتتقويةكذلكوتمت.الفنبنفائسالباروكطرأز

.والقلاعبالتحصيناتمالطة

وفيتوريوزاوسنجلياكوسبيكواالثلاثالمدنوكانت

محصنة.حوأئطبوساطةمغلقةالكبيرفاليتاميناءعلىالواقعة
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نابليونقيادةتحتالفرنسيونانتزخأم897عاموفي

أ!يودأالماثارث!يوحنا.أغديمم!افرسادمنمالطةبونابرت

ذلك.فيالإنجليزمعاونةوتلاقواالفرنسيالحكمضد

أ!هآماخارجالفرنسي!تطردتمالإنجليزيةالقواتوبمساعدة

أ!ىأالماالشعبقداإرادفوبمحفو.أم008عامفي

محمية.مالطةمنجعلتاختيبريطانياإلىبلادهحكم

أ!سلاماعقدتمح!تأم481شيبارلحه!معاهدةبعدوأعن

أخاجامستعمراتإحدىمالطةأصبحتمثرنسا

يةالعس!قيادتهمامقربتطويرالبريطانيونوقام.نيالبريصدإ

كماقويةلحريةقاعدةوأسسوامالطةفيالمتوسطأجحرافى

أكتر.تحصيناتأضافوا

(أم189-1!1)4لىال!وأعالميةاالحربوخلال

الحلفاء.لقواتإستراتيجيةبحريةقاعدةمالطةخدمق

ص!قدراأ!هآمانيالريصاأمنحتام219عاموفى

انتىاباترا!لاضم!إأصقلاق!!ابعدوذلكالذاتيالح!صم

شأنمن!!اندأسكرغمواء.919عامفيحدثت

تسحببريطالياجعلتأنأصةأمافىالسيا!ميةالأزمات

تعليهتوتمالصيين.المامنحتهاقدكانتالتىالسيا!ميةالسلطة

الذيالنزاعبسببأم039فيأطةمابد!متورالعمل

فقد.الكاثوأسكيةالرومانيةالسلطاتوبينالدولةبيننشب

شؤونفىالكنيسةتدخلعلىموافقةغيرالدولةكانت

عامبعدولكن.م3291فيالدستورإقراروأعيد.الدولة

!دإلىالإيطالبنمعأطيةالماالحكومةتعاطفأدى

امستعادوأحرىمرةأصدستورباالعملتعليقإلىبريطانيا

.ام369فيملةال!طسلطتهالحاكم

(م4591-1)939أضاليةاالعاطيةالحربوخلال

إيطاليالينالبحريةالممراتفىتتحكمامالطةكانت

فيالعميقةوالحلجانالطبيعيةالصخوروكانتوإفريقيا.

.الغواصاتوقواعدالمرافئتخفيالمستعمرة

الملاجئبدورتقومالأرضأسفلالممراتوكانت

التيالحربيةالطائراتكانتكذلك.القنابلمنللحماية

قوافلعناسدفاعباتقومأطةمافيشواعدلهااتخذت

السفن.

أغصفانتيجةفادحةخسائرمنالمستعمرةوعانت

السادسجورجالملكقامأم429عاموفي.بالقنابل

اعتراشاجورجأغديساصليصمالطةبمنحالإنجليزي

عاموفي.الحربأثناءتحملهوالمالطىالشعببشجاعة

مقرهاالاطلسيشمالحلفمنظمةأقامتام539

شمالحلفانظر:.مالطةفيالمتوسطالبحرفييالعس!

الأطلسى.

الحكمفىزيادةالمستعمرةأم479عامدمشورومنح

علىالسيوةمنالمالطهيالعملحزبتمكنر.الذاتي

موجزةحقائق

ليتا.دا:ممةالعا

ا!لإنجليرية.رالمالطية:الرسميةاللغات

.ح-6312.المساحة

نسمة.000/037للغتأماد66عاءتقديرات.السكان

الماطتفي98./التوريع:2كهاحص!!فيسسمة7111.الكثافة

بلغأم85!عامتعداد.الريفيةأصوتا!اش%أوأاححمرية

(.نسمة383لأ...)م1002عامتقديرات،سسمة184534

والبطاط!اسصلواوالع!اكعيرا:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

وباءالمصعوالغداءالمشرولاتوالتثغيل:الم!اعة.أغمر!زا

أخصلدت.رااحسصا:صياسة

(.الصيالماأحمتا،م)امالطى!!:الوطنيالسلام

ممحتبريطاليةميداليةو!طحورح،صليصس!فصيةسسحة:العلم

علىالصلي!ويظص.التانيةالعالمية!ا!أصتسحاعحهامالطة11 هـ.!ىءك!

سصاء،حصساءأهـضية

النقود..انص!إ.ا!سرىاا!حدةامعرف.ض3حدامراحملةا.العملة

بينأسشقاقانتيجةخسرهاماسرعانأنهرغ!اكبرطان

عادالذيالعملحزباقترحأم9هءعاموفي.صفوشه

استفتاءوجرى.المتحدةالمملكةمعالاندماجأصسلطةاإلى

لصالحالمالطيينمعظمفيهصوتأم6ء9عامفى

الاستفتاء.ذلكقاطعواقدالكثيرلينأنرغمالاندماج

علىينصالمتحدةالمملكةبرلمانفيقانونإعدادوتم

أعضاءثلاثةعضويةومنحهاأ!ةمافىمحليةح!صمةإقامة

منأكثرتقدميحدثولم.البريطانيالعموممجلسفى

الترساناتفيبالعملضماناتاأرادرأ!ي!تأأطاالأنذأسك

أجحرية.ا

عامفىبالدستورالعملتعليقإلىهذاأدىوقد

وفي،الاستقلالحركةبدايةإلىأدىكماأم589

قدالمستعمرةأنعلىينصدستورعلىالاتفاقتمأم629

بدولةتعرفداحلىذاتىحكمذاتدولةأصبحت

الدفاعبمسؤوليةالمتحدةالمملكةواحتفظت.مالصةأ

الخارجية.والشؤون

جورجيبرئاسةالجديدةالتشريعيةالجمعيةوفضلت

.أم649مايوفيالتامةوالسيادةالاستقلالأوأجفيهبورخ

فىأسسياسيةاالفصائلبينالاتفاقعدمشأنمن!انول!ش

تستطعفلم.أم649ممبتمبرحتىالإجراءعطلتأنمالصةأ

وأجمهوريةمالطةتكونأنعلىتتفة!أنأصسياسيةاالأحزابا

حتىتريدتكنلمأعصائلاولعض.دممتوريةملاجة

العملحزبهزيمةامشطاعالوطنىالحزبواحن.الاستقلال

ممبتمبر21فىمالطةوأصبحتالإجراءاتبهذهيتعلوتفيما

الذيأوليفيهلورجوأصبح.مستقلةدستوريةملكيةام649

للوزراء.رئيساالوطنيللحزبرئيساكان



911هيلزمالفرن

فيبالأغلبيةالعملحزبفازام719عاموفي

رئيسا،منتوفدوم،العملحزبرئيسفأصبحالبرلمان

الدستوربتعديلأم749فيمالطةبرلمانقاموللوزراء.

العملحزبواحتفظ.جمهوريةإلىالحكومةشكلليتغير

واستمرأم769عامانتخاباتفىالبرلمانفىبأغلبية

يفضلالعملحزبوكانللوزراء.رئيسامنتوف

فيالانحيازعدمحركةبتأسدوقامألاشتراكيةالسياسات

الثالث.العالمانظر:.الوقتذلك

بينالعسكريالاتفاقانتهىأم979مارس31وفي

ولمقواتهاالمتحدةالمملكةفسحبتومالطةالمتحدةالمملكة

عسكرية.قاعدةمالطةتعد

حزبفشلعندماام819فيدستوريةأزمةوحدثت

فترةذلكوتبعالأصواتأغلبيةعلىالحصولفيالعمل

يكونلأنبونيتشيميفسودخلالهامنتوفرشحتوتر

.ام849فىالوزراءرئاسةمنمنتوفواستقال.لهخليفة

اتفقحينأم879فيدستوريةتغييراتأجريتوقد

محايدةمالطةتكونأنعلىالعملوحزبالوطنيالحزب

حزبأيأنمبدأعلىالحزباناتفقكما.منحازةوغير

نأعليهالشعبأصواتمنأكثرأو%05علىيحصل

.البرلمانفيالمقاعدأغلبيةعلىيحصل

التغييراتهذهأعقبتالتيالعامةالانتخاباتوفي

رغمالأصوأتمن%19.05علىالوطنيالحزبحصل

العمل.حزبمنأقلمقاعدعلىالبرلمانفيحصلأنه

إضافيةمقاعدالوطنيالحزبمنحتمالجديدللدستوروطبقا

للوزراء.رئيساأداميفن!شإدواردوأصبح.الأغلبيةلإعطائه

للمجالسانتخاباتأولأجريت،أم399عاموفى

.الأصواتبأغلبالوطنيالحزبوفاز،المحلية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

إدي،أدامىفنشجورجىأوليميه،بورح

مود،منتو!نيونطوأسكيورتينو،

ليتافا

ا!ز!أرف!قوماكيا!صاووسدقيالمؤ!

فيالموسيقىعناصرترتيبعليهويتعين،الموسيقيةالقطعأو

والإيقاعواللحنالتناغم:تشملالعناصروتلك.دلالةلهنسق

يشيرموسيقىمؤلفومصطلح.الموسيقيوالجرسوالنغمة

أما.ال!سلاسيكيةالموسيقىيكتبونالذينالأشخاصإلىعموما

الملحن.عادةفيسمىالشعبيةالموسيقىمؤلف

عبركبيرااختلافاالموسيقيالمؤلفمفهوماختلفوقد

مؤلفيبحياةمعرفتنابداياتوترجع.مختلفةتاريخيةأزمنة

(.الوسطىالعصور)أواخرعشرالرأدغالقرنإلىالموسيقى

يعملونالموسيقىمؤلفيمعظمكان،الوقتذلكخلال

الملكي.النصيرأوالنبيلأجلمنأوالكنيسةأجلمن

وأشعراء،أخرىوظائففىيعملونهؤلاءكانماوغالبا

المؤلفونكبتهاالتيالموسيقىمنوكثير.سكرتيرين

النهضةعصروأوائلالوسطىالعصورأواخرفيالموسيقيون

الأصواتتؤديهاأنيمكن(الميلاديعشرالخامس)القرن

تبادليا.الموسيقيةالالاتأو

وهي،الحجرةموسيقىبعدفيماالمؤل!نبعضوكتب

هذهوكانت.الموسيقيةالالاتمنصغيرةمجموعةألحان

الموسيقيينالمؤلفينلأنصارخاصبوجهتؤدىالألحان

ولضيوفهم.

الفترةفيشائعةوالأوبراالعامةالحفلاتوأصبحت

استمرتالتي-الزخرفيبالإفراطالفنانونفيهااتسمالتي-

تلكخلالفي.أم075عامإلىتقريباأم006عاممن

كبيرةلمجموعاتالكتابةفىالموسيقيونالمؤلفونبدأ،الفترة

بأنفسهم.ألحانهميعزفونمنهمكثيروكان.العازفينمن

يوهانالألمانيالموسيقيالمؤلفكان،المثالممبيلفعلى

بالأرغن.الخاصةالموسيقيةمقطوعاتهيعزفباغسبستيان

القرنأواخروفي.منتظمةبصفةجديدةالحانايؤلفوكان

شعبيةازدادتعشر،التاسعالقرنوطوالعشرالثامن

والعازفونالفرققادةوأصبح،العامةالموسيقيةالحفلات

لتقديمالأهميةغايةفيالعاليةالمهارةذويالمتميزون

مؤلفيدورتغير،لذلكونتيجة.الغفيرةللجماهيرالموسيقى

أجلمنبالموسيقىآخرينيزودونوأصبحوا،الموسيقى

موسيقية.حفلةفىعزفها

الموسيقىفيالتطورغيرالعشرينالقرنوخلال

أداءوبينالمومميقىمؤلفىمنكثيربينالعلاقةالإلكترونية

أجهزةالإلكترونيةالموسيقىمؤلفويستعمل.موسيقاهم

بجفويقومون.موسيقيةأصواتلإصدارإلكترونية

موسيقية.مقطوعةلتأليفمغنطجسيشريطعلىالأصوات

.الصوتمكبراتمنأكثرأوواحدخلالالشريطيدارثم

الموسيقيةالفرقةقائدمنالإلكترونيةالموسيقىوتخلصت

للمؤلفالأداءفيالكاملةالسيطرةوأعطتوالموسيقيين

التداعياتموسيقىالجددالموسيقىمؤلفوكتب.الموسيقى

الموسيقية،للمقطوعةمخططافقطتقدمالتيالحرة

الموسيقيةالقطعةمعنىلإبرازكبيرةبحريةللعازفينويسمح

الكلاسيكية.الموسيقىانظر:.يريدونهاالتيبالطريقة

الموسيقى،،الإلكترونيةالموسيقىأيضا:انظر

الارتجالية.الموسيقى

فيتقع،إقليميحكمذأت!طقةهيلز!لفرن

.مالفرنمرتفعاتعلىإنجلترافىهيرفوردووسترمقاطعتي

النشاطويشتمل.نسمة/00087سكانهاعدديبلغ



تويكافا،لفيرنما021

الجنج!!،نباتزراعةعلىالمرتفعاتهذهفيالزراعى

وتعدللإقليما،الإداريا!ركزهيمالفرد.والفواكه

بيحونوهيرفوردشايرمترا(14)5بيكونووسترشاير

.المرتفعاتهذهفينقطهت!تأعلىمترا(034)

ووستر.هيرفوردبمأيضا:ان!

اسه.(مأ!17-1)883فايكاونت،مالفيرن

سياسةفيقياديارمزاكانهوجنز.فريجولالأصلي

جنوبلرطانصىعضواأص!تأم623مشةفىروديسيا.

رئيسئاث!أطوزراء،رئيساصارام633سنةوفيروديسيا،

ا61د3سنةندنيازالاوديسياشوالفيدراشالاتحادلوزراء

.أم569سنةاستقالحتىالمنصبهذايشغلواستمر

البريطاليةكنتمقاطعةفيب!صسليفيهوجنزولد

.أم119عامحاليا()زمبابويروديسياجنوبإلىوهاجر

أنسدرمالكم(.597-712أهـ،97-)39مالك

وأحدالهجرةدارإمام،المدنيالأصبحىاعامربنمالكابن

مر،الأص!عردي.المال!صالذهبومؤسسرالأعلامالأئمة

أضابعين.ا

لهاحياتهص!وعاشرالمورةبالمدينةأنسبنأ!مالدر

الصحابةحمهرةوموطنيعا!ومقرالوحيمهبطفي

إلاالمدينةمنيرحلوأآأغقهاء.واالعلماءرحالومحط

بالبقيع.ودفنالمدينةصىماتحاجا.مكةإلى

عنالقراءةوأخذالمدينةعلماءعلىعلومهمالكتلقى

فىوشيخه،اشهريشعهابابنعنالحديثوأخذنافع

وظل-الرأيبربيعةالمعروف-عبدالرحمنبنربيعةالفقه

وقام،عشرةالسابعةسنحتىالعلممنوينهليأخذ

قالوقد.والفقهبالحديتشيوخهلهشهدأنبعدبالتدريس

أليشيخاممبعونليشهدحتىللفتوىجلعستما:مالك

أسذلك.أه!ط

ينتهيأصيهوإعصرهفيالحجازأه!!إماممالكويعتبر

قال،وورعهودينهأمانتهعلىالعلماءأجمعوقد،المدينةفقه

بنعبدالرحمنأ!وقا.خلقهعلىاللهحجةأكما:الشافحي

مالك.منتقوىأشسدولاعقلاأتمأحدارأيتما:مهدي

ومالكيفتىلاقالوا:حتىبالفضلالأئمةاجميعأسهشهد

قطركلمنأمحلماوطلابالعلماءقصدهوقد.المدينةفي

علىالأقطارمنكثيرفىمذهبهانتشرأرزاعنهبمليأخذوا

الموطأكتابمالكوللإمام.عنهاأخذرالذينتلاميذهأيدي

ألاهـحديث.عشرةفيهجمععاماأربعينيحررهظل

عنه.نقلتالتيمالكآثارأكبرمنالموطأكتابويعد

روى.الفقهيةالموضوعاتعلىفيهالأحاديثصنفت

إحداهمابرواشينوطبعأمحلماءامنكثيرمالكعنالوطأ

حنيفة،أبيأصحابمنالشيبانيالحسنفىمحمدرواية

الأندلسي.الليثييحيىبنيحيىروايةأخانيةوا

صنفهاوقدالمدونةمالكفللإمامالموطأوبجانب

علىواحتوت.القاسمبنعليوراجعهاالتنوخىسحمون

أصحابه.اراءوكذا،أصولهعلىجةالمحضمالكآراءجميع

مالك.الإماممذهبحفظتالتيالكتبأهممنهيو

الفتاوىبعضنتيجةالمحنأبعضمالكتعرضوقد

،المكرهطلاقلزومبعدمأفتىحيث،الحكامتغضبا!

البيعة،عندبالطلاقالحلفعلىأصاساي!صححونصانواش

يبايعهاالتىالبيعةتنقضأصفتوىاأنا!صام"الخليفةضأى

لالسياطضربذلكوبسبب.أ!لاثأباحلفص

بنجعفرعليهأوقعهالذيأضربأبسبصذراعهالف!تو

المدينة.واليسليمان

الله.كتابا:هىأصولعلىمذهبهمالكبنىوقد

عملأو4-القياس.3-الإجماع.كل!!هرسوله2-سنة

علىقدمهأحدهمافيالمصلحةرأىماإذا،المدينةأمما

ثم،المدينةأهلعمليخالفلمإذاالواحدخبرت!االآخر،ا

الذرأئع.وسدوالامشصحابوالعرفالحرسلةأحاطصا

نتيجةجاءمستقلشرديمذم!بصاحبأ!ما:يعتبر

الأحكاممنالقليلإلاالأصحابهوليصبمفسهمواجتهاده

لمالكوكان،إمامهمأصولعلىبناءالممتسبطوهااكتى

بنوأسدوسحنونالقاسحمبنعليمنهماكثيرونتلاميد

.الفرات

الأقطار،جميعفيمالكمذهبصيتذاعوقد

قرابةويفتييعل!اوظلمكانكلمنإليهأضاسافرح!!

وخراسانأجمنواالحجازفىتلاميذهف!ضرعاما،سبع!ت

والأندلس.والمغربومصروالشام

والمغربمصرفيالمذهبهذاانتشرفقدهذاوبسبب

فيأ!بالغاوهو،وطرابلسوتونسوالجزائرالأقصى

والكويتوالبصرةوالأندلمح!إفريقيادولوبعضالسودان

والأحساءبالعراقبغدادفيشيوعهوقل،أجحرينواوقص!!

السعودية.أ!ربيةااهملاصةمن

دودةرجلمالكآدمام(.-849أ)179ادم،مالك

بينالمتحدةللأمالعامالأمينمنصبتقلدإندونيسيا،من

خلالإندونيسيالخارجيةووزيراأم729وأم719عامى

نائباعينثم،أم779عامإلى6691عاممنالفترة

عاموحتىأم789عاممنأسفترةافيلةالدرشئيس

.أم839

حيثالصحافةفيوعمل،سومطرةفيأ!كماآدموأ!د

سنةإنتاراالإندونيمسيةالأنباءوكالةتأ!سيسفيأسهم

اعتقلهشبابهسنيفيأصسياسىالنشاطهونظرا.أم379
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النشاطفيألاستمرارعنشنهلمذلكأنغير.الهولنديون

-أم)939الثانيةالعالميةالحربقيامحتىالسياسي

جاوه،فيثانيةمرةالهولنديوناعتقلهحيثأم(459

وصولهاعندالمرةهذهفيسراحهاليابانيةالقواتوأطلقت

عاماليابانيينتقهقروعند.أم241سنةإندونيسياإلى

منيناضلوطنيارجلاأصبحقدمالكآدمكانأم459

مورابا.حزبفيقيادياوعضواإندونيسيااستقلالأجل

عاموفي،البرلمانفىعضوأأم9ء6عامأنتخابهوتم

السوفييتيألاتحادلدىلبلادهسفيراعينام9ء9

الخلاففيالأساسيينالمفاوضينمنوكان(.)السابق

)غينياجاياإيريانحولوهولنداإندونيسيابيننشبالذي

.أم629عام(الغربيةالجديدة

عاميبينماالفترةخلالللتجارةوزيراأيضاعملكما

.ام669وأم639

-5091اهـ،393-)1323نبيبنمالك

المفكرينوأحد.معروفجزائريمفكرأم(.739

هديعلىبلادهملنهضمةرؤاهمقدمواالذينالإسلاميين

فاهتم.والتبعيةالتخلفمأزقمنللخروجالكريمالقران

وأالتاريخخلالهمنالمجتمعيدخلممرأباعتبارهبالوقت

،الإنسانجوهرفهمأنهاعلىبالفعاليةو،منهيخرج

علىوبالحضارةبال!خر،الواحدوعلاقتهماوبالتاريخ

نألمجقمعتتيحالتيوالماديةالمعنويةالعواملجملةأنها

اللازمةالاجتماعيةالضماناتأعضائهمنفردلكليوفر

لتقدمه.

قسنطنةالجزائريالشرقبعاصمةنبيبنمالكولد

إلىعائلتهبهانتقلت.بسيطموظفأبمنام509عام

أربهـمشوأتلمدةالقرانيةالمدرسةارتادحيث،تبسة

الحربمبدايةولكن.الفرنسيةالمدرسةمعبالتوازي

قسنطينة.إلىثانيةانتقل،أم419سنةالاولىالعالمية

الإعدادية.بالمدرسةالتحقحيثتبسةإلىومنها

الدراسةلمواصلةمنحةفأعطي،أقرانهعلىمتفوقاوكان

والفرنسيةالعربيةالثقافتينتأثيربينزاوجوهناك،بقسنطنة

مردمسيلياإلىام259عامسافر.دمشهصغرمنالرغمعلى

فعاد،جدوىدونلكنوعملعنبحثاوباريسوليون

المحكمة.فيكاتبمساعدتبسةفيعملحيثالجزائرإلى

ألاجتماعيةالشرائحبمختلفالاحتكاكهذاعملهلهوأتاح

فيمامختلفةظواهرتفسيرعلىساعدهمماألاستعمارأيام

الشيخعلىنبيبنمالكتعرفأم289عاموفىبعد.

والإصلاحية.التربويةقيمتهوعرف،باديسبنعبدالحميد

حاولحيث،أم039عامفرنساإلىثانيةمرةسافرثم

فيينجحلمولكنهالشرقيةالدرالمماتمعهدإلىالدخول

اللاسلكيمدرسةبدخوللهوسمح،جزائريلأنهالدخول

وتزوجام،319سنةكهربائيامهندسافيهاوتخرج

ولم.لهاأسماخديجةواتخذتأسلمتفرنسيةحينذأك

،أم569سنةمصرإلىوصولهبعدثانيةفتزوجلهتنجب

حيثالبلادوشؤونالسياسةعنيخشغللمغربتهوخلال

اوطنداضالإصلاححركاتكثبعنيتابعكان

وخارجه.

عادثمأم،6ء9إلىأم939سنةمنباريسفيبقي

ولم.هناكمنالجزائريةالثورةفىللمشاركةالقاهرةإلى

مشةأصبححيثالجزائرامشقلالبعدإلامصريغادر

استقالثمام،679حتىالعالىللتعليممديراأم639

يحضرهاكانندواتوتنظيمالفكريللعملوأنقطع

ينيرنبيبنمالكوظل.المشاربمختلفمنالطلبة

توفي.أنإلىبفكرهالإسلاميالعالمأمامالطريق

عنيكفلمإنهالقولفيمكن،الفكريةأثارهأما

وهولىكتابأولآلفحيثام469!شةمنذالعطاء

إسلامسببكانالذيالكتابهذا،القرآنيةالظاهرة

وهيأم(،)479لبيكبروايةوتلاه.الغربيينمنالكثير

وجهةأم(،)489النهضةشروطثم،فلسفيةرواية

انعقادبمناسبةأصدرام459عاموفي.الإسلاميالعالم

ومشكلةام()569الأفرواسيويةالفكرةباندونجمؤتمر

البلادفىالفكريوالصراعام()959الثقافة

بالعربيةمالككتبهكتابأولوهوأم(069)ا!لستعمرة

بالفرنسية،ألفهاالتيكتبهمعظمبخلافمباشرة

الدكتورالمصريالإسلاميالمفكرالعربيةإلىوترجمها

الجسرالترجماتهذهتعتبرحيث،شاهينعبدالصبور

العربية.قراءعقولإلىنبيبنمالكنقلالذيالأول

كومنولثفكرةكتابهأيضاكتبأم069عاموفي

المستشرقينإنتاجام(،)629مجتمعميلاد،إسلامي

الأفكارمشكلةأم(؟)969الإسلاميالفكرفيوأثره

القرنشاهدمذكرات،الإسلاميالعالمفى

ونشرام(.)729الاقتصادعالمفيالمسلمأم(،079)

العشرينالقرنفيورسالتهالمسلمدوروفاتهبعدله

ام(.)789والتيهالرشادبينأم(،)779

صورةفيروهيتطبعلمفكريةآثارنبىبنولمالك

وايزنهاور،لخروتشوفمفتوحخطاب:مثلمخطوطات

)القسمالقرنشاهدمذكرات،إسلاميمجتمعدولة

المشكلةفيها؟الدينوأترالاجتماعيةالعلاقات(،الثالث

بمالنصرانيةحولدراسة،النصرانيةأماليهوديةبماليهودية

("العربيةباللغةمحاضرات)مجموعةدمشقمجالس

فىمنزلهفييلقيهاكان)محاضراتتفكيرمجالس

.الجزائر(
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هـ،672-06)0الدينجمال،مالكابن

ئيأ!اا،مالكبنعبداللهبنمحمدأم(.3012274

النحوفيالمشهورةمالكابنألفيةصاحب.الجياني

جيانفيوأسد.عصرهفيي!تأطغوواأخحاةاإمام.العربي

شىأص!اعابرصأحربيةاوأخذهـ،006مشةلالأندأس

الثرثإلىهـحاو.أحتملوبيصتاعليأبىإلىواستمع،موطنه

حلبوفي.عنهوأخذالحاجبالنولقي.دحلبواستقر

شهاتررأصلإقراء.مدةبهاوتصدريعيحثرلابنتتلمذ

أ!ادلية.االمدرسةمشيحةبخاوتولىدمشقوامشوطن

والقراءاتالعربوأشعاراللغةرالنحوشيإماماكان

بالقرآنالاستشهادمنيكثرحعلهمماوهدا.الحديمثورواية

الحديثإلىيعدلشاهدايجدل!وإن.مصنفاتهفي

الامششهادم!امشعترمنأوا!يعدو!صذلك،بهويستشهد

وابنأصسهيلىا!!انو.العربيالنحوفيأصبويابالحديث

بعدهماأ!ماابنتوممعو،قبلهبالحديثيستضهدالىخروف

:هذااسشعرالفمعمدهيسمثماحط!وقد.لهالأستشهاداشي

منخاأهـهـثاوأضحواشيمحتلف!ةماتمنفوايخلصماجعله

شىالشافيةوالكافية،بيتافأشىتقعا!المشهورةألفيته

المفصلنظمفيالمؤصلمنخاو.بيتآلافثلاثة

والمدود.المقصورفيالمودودوتحفة،أطزمخشري

البصري!تمذاهبمنحضيرةاختياراتأ!كماولابن

وآراءالأندلسيينامنوسابقيهوالبغدادي!تالكوفيينر

مذاهبمنالاختياراتهذهراءروله.لهاينفرداجتهادية

هذاعلىدائماوهوبها.ينفردكتيرةآراءالساب!تالنحاة

،الكوفيونيصنعكماعليهولايقيسأصشاذا!ريذالنحو

وكالىكتيرا.البصريونيصنع!كما،تأويلهإلىولايعمد

ممماعدونلحكمالايدليفهو،أسمماعادائمارائده

السالفينآراءتمثلفييستغلهأدقيقاعقلهوكان.يسنده

استغلهبل،فحعسبالجديدةالاراءواستنباطالنحاةمن

وتذليل،ومصطلحاتهوأبوابهالنحومباحثتحريرشيأيضا

وصعابه.مشاكله

فيكثيرةمصمفاتوخلف!دمشهت،فيمالكابنتوفي

شرحبموشرحهالتسهيلبمالكافيةشرح:منهاالعرلية

الحافظعمدة،البخاريصحيحمشكلإعراببمالجزولية

علمفيالتعريفإيجاز،وشرحهاللافظوعدة

الدينتقيلابنهصنفهاالتيالأسديةالمقدمةبمالتصريف

ثلاتيننحومصنفاتهبلغتزقدالنحو.فيالفوائدالأسد؟ا

ومنثور.منظومبينمصسفا

أسودأمريكيأم(.659-1)625إكسمالكوم

أنحاءفيالسودلتوحيدتسعىصةحرزعيمكانمسلما،

بأنهموتهأتباعهفسر.نيويوركمدينةفياغتيل.العالم

بطلاأصبحماوسرعانالسوداء،الثورةأج!!منتضحية

الحركة.أضلك

!خء--حكمأم،469عامفي

3ى-7-س-أصسجنبا!س!مال!صمعلى

طغأ!ءكا-ءماساشوسيتسلايةرصى

-اتل!صةالأااطتحدةا!،ساتأسا

ا!-مر--!.

قي؟3-خوجودهأثناءر.أحسصواابتخمة

ص7رع--ةقيمعتت!داتتبمىأعسحرلا

بم-اواسمود،امسلم!!

حانتدينيةحرحءأعضاء

إكسمالكومالوقتذلكشىتؤمر

بعدر.الأعراقبانفصال

إكص!مالكومأصبحأم،529عامفيسراحهأصلاثإ

السود.المسلمينالاسمارسميامتحدثا

المسلمينزعيممعاختلافهوعقبأم،649عامفيو

منافسة،جماعةإكسمالكومكونمحمد،أججاأأصسود،ا

قتلوقد.إفريقىأصلمنالأمري!يخ!تا:حدةمنفمةكمى

علىحكموقد.المنظمةهدهتترس!!أنقب!!صس!أص!صمما

بالسجن-السودالمسلمينامنمنهماتنير-أرجاتلاثة

.مالكوماغتيالقضيةشيالحياةمدى

بالولاياتنبراسكابولايةأوماهافيإكحرمالكوموأسد

الصغير.مالكوممولدهعنداس!هوكان،الأمريكيةاالمتحدة

السود.المسلمونأيضا:انظر

المالكي.الأبىانظر:.الأبي،المالكي

أقصىفيتقعالسويد،مدنكبرياتبينأضةالثاطثمو

كوبنهاجنمنكم26بعدعلىأصسويد،اجنوبى

عدد،نسمة922)701سكانهاعدديبلغ(.أررنمارك)1

مالموتقوم.نسمة4ههر.17وضواحيهاالدينةس!صان

الأوروبية.الموانئإلىالأخرىوالمنتجاتالأطعمةابتصدير

إلىتاريخهايرجعللبلديةودار،حديثمطاربهاويوجد

.أم546عام

مزلجةجرفىيستخدمكل!ألاسامالموى

الأصليوموطنهالغزيروالفروالبنيةبقوةويتميزالجليد،

تعرفالإسكيمومنمجموعةطورتألاس!صا.

المالموتكلبارتفاعيبلغ.السلالةهذهبالماهتيوس

يتميز.ممجمء.حواليفيبلغوزنهأماسما،07أضخما

وجودمعالأبيضأوالأسودأواشماديالحونباحلده

مالموتيتحركعندما.الرأسعلىداكنةعلامات

يتكورأطنوميخلدوعندما،ظهرهفوقذيلهيرفعألاس!ظ

أنفه.ذيلهيغطيبحيث،جسمه



123مالي

مكسميليانوفتشجيورجي،مالنكوف

السوفييتيالاتحادلوزراءرئيساأصبعأم(.-091188)2

وقد.ام539مارسفيستالينجوزيفوفاةبعد)السابق(

فيالوزراءرئاسةمنالاستقالةعلىخروتشوفنيكيتاأجبره

الوزراءلرئيص!نائبامالنكوفوأصبح.ام9?فبراير

إزاحةمالنكوفحاولام579يونيووفي.بولجانيننيكولاي

الشيوعيللحزبالأولاسمكرتيرمنصبمنخروتشوف

كازاختسانإلىإرسالهوتم،ذلكفيفشلوقدالسوفييتي

.أم164عامفيالحزبمنطردثم.للطاقةمحطةليدير

خاصاسكرتيراوأصبح.أورنبرجفيمالنكوفولد

اللجنةفىعضواأصبحثم.أم259عامفيلستالين

السكرتيرثم،أم469عامفيالشيوعيللحزبالتنفيذية

.ام529عامفيللحزبالدائمةالتنفيذيةللجنةالثاني

الماندينجو.انظر:.المالئكيون

الصحراءوتغطيإفريقيا.بغربيالكبرىالأقطارمنليط

غطاءاتتمتدحينفىمنهاالشماليالنصفالكبرى

ماليمساحةوتبلغالقو.بقيةفىالحشائش

2.كمأ،2921042

نحوويقطه.الزراعةعلىيعتمدفقيرقوومالي

منلسنواتأحياناماليوتتعرض.نسمة11و421!...

.كبيرةبأعدادوالحيواناتالناسموتإلىتؤديالجفاف

الذينالأصليينالأفارقةمنماليفياسمكانومعظم

أجلمنبالزراعةويعملونصغيرةريفيةقرىفييعيشون

المناطقفيالسكانبعضوهناك.الذأتيالاكتفاء

ماليوتمتلك.الماشيةرعيعلىيعتمدونالصحرأوية

تماما.مستغلةغيرولكنها،متنوعةومعدنيةمائيةثروات

الدخلمصمادرمنضئيلاجزءاوالصناعةالتعدينويشكل

القومي.

السادسالقرنوحتىالرابعالقرنبينماالفترةوفي

عدةالحاليةمالىأرضفيازدهرتالميلاديعشر

ومالىغانا:وهيقويةسلطةذاتإفريقيةإمبراطوريات

عامىبينمامالىفرنساحكمتوقد.وصنغيالإسلامية

عاما!شقلالهامالينالتحتى.أم959وأم598

باماكووعاصمتها،ماليجمهوريةاسمهاوصار.أم069

فيها.المدنأكبروهى

الح!مةفيمسؤولأرفعالماليالرئيعم!.الحكمنظام

انتخابيجوزولا.سنوأتخمسلفترةالشعبينتخبه

الوزراءرئيعم!بتعيينالرئيسيقوم.ولايتينمنالأكثرالرئيس

للحكومة.اليوميةبالأعباءيضطلعونالذينوزارتهوأعضاء

يتكونالذيالوطنيالمجلسبماليالتشريعيةالهيئةوتسمى

الشعب.ينتخبهمعضوا912من

الحكمتسهيلأجلمنأقاليمثمانيةإلىماليقسمت

فيالوطنيةالحكومةوتقومباماكو.مقاطعةبجانب،المحلى

الأقاليم.فىالمحليينالحكاممعظمبتعيينمالى

متنزهوط!ي

دوليةحدودور

طريق-

حديديةلسك*7ع

أنهارحس

مائيةمحايىص.-.

وطليةعاصمة!

أحرىمدلىهـ

العحرسطحمستوىفوقالارتدأع8

الدوليةالحدودليمرحعاليسثالحريطةمده
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مافي،فىقضائيةمعلطةأعلىالعلياالمحكمةوتعتبر

أ!مغرى.االمحاكممنوالعديدالد!شورجةالمحكمةبجانب

ا!لأصلإتالأفارهشةمنمافيشيأحس!!ادامعضمأ.السكان

س!ظنيةعةمجموأ!صبرأض!صوراوأقاردخمالفولانيويكون

أما.والبيضالأفارقةامنأغولانياأص!وينحدر.ماليفي

الماندينجو.فهمالحجمحيثمنأصانيةاالمجموعة

أصبمباراا:هيثانويةمجموعاتثلاثإلىوينقسمون

الس!صانيةالمجموعاتتضم.ح!ذلكوالسوننكيوالمالنكيون

وتش!ص!!.والفلتايكالصنغىرالدوجنماليفيال!صرى

أ!ربامنوهماالس!!انمحموعمن%5البيضاءالعناصر

.ارثأ!وأا،المغارلةخاصة،والفرنسي!توالأوروبيين

بيمماأنحوالانيةاأطغةارأض!صوارأغولانيايتحدث

أ!اتبجافأجصارا،ااخةأصس!!اتامعضمأبقيةتححدت

أس!ش،أحربيةاأطغةاأعرباويتحدث.أخرىمحلية

فهيأغ!رنسيةاأطعةاأما.قديمةبىربريةلغةيتحدثونالطوارق

وشيالدوأ!ةدواويروفيالأوروبي!تاعندأضخاطبالغة

.المدارس

من%65إنإدمافيفيالرئيسيالدينالإسلام

أص!ج!!والماالبمباراجماعاتأما.مسلمونالس!صان

حذلك.التقليديةالإفريقيةالدياناتيمارمعونفهموالفتايك

النصرانية.يعتنقونأصس!صانامن%5نحوهناك

اررحراقصبويحزموديحمعودالحصادسعدماليفيمزارعون

هذافىالعذائةالمحاصيلأهممرأورحراويعتمر.اصشمساتحتليحص

إضيقيا.عريفىالواسعاغصرا

حينفى،ريفيةمناطقفيمالىس!طنمن73%يعيش

السكانمعظمونجدفقط.السكانمن27%المدنيس!ش

منالجنوبيالجزءفيصغيرةضىفىيقطنونالأصلي!!ا

يعملونكماالزراعةعلىمعاشهمفيدويعتمدوأسلاد،ا

مازراعةمنهمأغرداويكفيالأحر.بااشيفيةالمزارعفي

فهيالغذائيةلمحاصيلهمبالنسبةو.أسرتهلغذاءيحتاجه

الرفيعةأرزرةواوالأرزوالدخنالشاميةوالذرةالمميهوت

شراءيستطيعونلاماليفىالمزارع!تمعظمولىش.أجامار

علىزراعتهمفييعتمدونأسذلك،الحديثةاشراعيةالآأ،تا

منازلفىيس!ضودوهم.أجدويةاأجبالأسااراتالأدوا

معظمويعملالأشجار.وأغصانتا!أاصتبنىصعىهـذ

سقوفهاأغبابكاأكواخفيزيس!ضونلاشراعةاغ!وا،ني!تا

يعملونمنهممجموعاتمناكأ-شووالحصير.أض!اصت

أقاليموفيالصحراويةشبهأصسهولامناصه!!فيإهـعىبا

وبرتصئمنخيامفيالرعاةويس!ش.الجنوليةالحشاش

والد.االرءغذاؤه!نولت!ا/لأ وه!احن.لبلحمنديسيصء،!.

وهؤلاء.المرابطونيتقدمهممجموعاتفييرحلون

منأكثرللمرابطينبولائهميدينونرالحريةيشسقونعاةأا

أصد:أسة.ا

سلالةمنفرنسيونشمعظمهمالأوروبيونأما

،والمدنباماكوفيوجودهمويتركز.ائ!!الأوالمستعمرين

باماكووتعد.الحديثالطرازمنمنازلفييس!ضونمهو

000.004حواليسكانهاعدديبلغإذمافيمدنضأ

الأعمالالفرنسيينمن!ثيرأ!يزارر.باماكوانفر:سممة

وفيالحكومةدواوينفيبعضهميعمل!صماأضجاريةا

تب.والم!طالتجاريةوالمحلاتالبنوك

بمماليفيالزراعياللإنتا!فيمهمادوراالمرأةتؤدي

رعيبجانبالحصادوفيالحبوبلذرفىتساعدحيث

النساءلتدريببرامحديةالحكومةأعدتوقد.الماشية

هذهمنيستفدناللائيمنهنقليلاولكن،العاملات

تشغلالتيالأسرةومسؤوليةالكثيرةللأعباءنظراالبرامج

.المرأةاوقاتمعظم

منالعديد،ناميةدولةباعتبارها،ماليتواجه

فيهاأصس!!انامعظمأننجدإذ،الاجتماعيةالث!!لات

القراءةيعرفونلاالسنثبارمن9%0ونحو،أميون

يلتحقونالأطفالمنفقط%27أنح!تفيوال!ضابة،

مالي،فيالثانويةالمدارسمنالعديدوهناك.بالمدارس

درجاتعلىالحصوليفضلونالطلابمنكثيراول!

.أصسنغالوافرنسامثلخارجيةأقطارمنالعاليأضعليما

فيالصحيالمستوىتدنيأيضاماليمشكلاتومن

سنة.05عنفيهاالمتوقعالعمرمتوسطيق!!حيثأجلادا

تنتشركما،الولادةحديثيالأطفالانصورنحوفيهاويموت

!

--



علىيمتدالشارعسوق

باماكوفيالرصيفطول

وكبرىماليعاصمة

هذهومثلمدنها.

مراكزتعدالأسواق

تبادلبجان!احتماعية

وغيرها.التجاريةالسلع

.الأطفالبينللوفياتنسبةأكبرفيتتسببالتيالملاريافيها

مالي.فيالسكانلخدمةالأطباءمنمئاتبضعويوجد

طبيعية.أقاليمثلاثةإلىماليتنقسم.والمظخالسع

الصحراويةشبهوالسهول،الشمالفيالقاحلةالصحاري

.الجنوبفيالمنبسطةالحشائمشوأراضي،الوسطفى

إلىقمةأعلىتصل،ماليفيقليلةجبليةمرتفعاتوتوجد

جبلقمةوهيس!إلبحرمستوىفوقم12155نحو

.الجنوبفيتندوهمبوري

فيالرئيسيانالنهرانهماالنيجرونهرالسنغالونهر

بالقربالواقعةوالقرىالمدنفيالسكانيعيمقحيثمالي

منالغربيالجنوبفيالسنغالنهرويجريأوديتهما.من

قربمالىأراضيفىالنيجرنهريدخلحينفيمالي

هيداخليةدلتافيالشرقىالشمالنحويتجهثمباماكو،

النهرينحنيذلكوبعد،ماليفيخصوبةالأراضيأكثر

يتجهثمومنالنيجر،نهربالتواءيعرفكبيراالتواءمكونا

منشبكةخلفهتاركانيجيرياجنوبفىمصبهنحو

مالي.أراضيفيوالبحيراتالمائيةالمصارف

الطقسيكونإذفصولثلاثةبوجودفيتسمالمناخأما

منممطراحاراويكونمايو،حتىمطرسمنجطفاحطرا

إلىنوفمبرمنجافابارداويكونأكتوبر،حتىيونيو

فىم،92وم27بينماالسنويةالحرأرةوتبلغفبراير.

قليلاالحرارةدرجاتتزدادقدولكنالقطر.أنحاءمعظم

الصحراويةالمناطقوفيويونيو.مارسخلالم38عن

متوسطويبلغ.م43إلىالنهارأثناءالحرارةدرجاتترتفع

الصحراوية،المناطقفيالسنةفيسم25حوأليالأمطار

مالي.جنوبفىالسنةفيسم98نحوإلىيصلبينما
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تهلأىس،ئز!ير!زوخع*؟

فيالبريةالحيواناتتكثر.والحيوانيةالنباتيةالحياة

الوحشوأبقاروالغزلانالأفيالتوجدحيثماليجنوب

التماسيعتوجدكماوالأسود.والنموروالضباعوالزراف

الأنهار.مناطقفىالبحروأفراس

نوعمنالأشجاروتكثرماليفيالنباتيةالحياةوتتنوع

التبلديألثمجارالسهلفيوتوجدونير.وكرايتلمحلسلدرة

والكرامالطلحأشجارأيضاتوجدكماوبلميرا،والنخيل

وتقل.الشوكيةالشجيرأتمنوغيرهاوالسنطكرام

البلاد.منالصحراويالشمالفيالنباتات

أرباعزرثةمنأصيشش!فقيرقطرماليالاقتصاد.

الغذائية،المحاصيلمنوينتج.والرعيبالزرأعةسكانه

أخرىغذائيةومحاصيلالرفيعةوالذرةوالأرزالدخن

أهمأما.واليامالشاميةوالذرة)الكالممافا(المنيهوتتشمل

البدوويرعىالسكر.وقصبالقطنفهيالنقديةالمحاصيل

يعتبركماوالماعز.والأغنامالأبقارمنكبيرةقطعاناالرحل

ومعظم،المهمةالاقتصاديةالأنشطةمنالأسماكصيد

والأسماكوالسلورالشبوطأسماكمنيكونالإنتاج

ونهربانينهرمنالسمكيةالثروةمعظموتأتي.النهرية

دبو.وبحيرةالنيجر

المرافقفىكالعمل،الخدماتقطاعيستوعب

القوىمن%51،التجاريةوالأعمالوالسياحةالحكومية

والمدنباماكوفىهؤلاءمعظمويعمل،ماليفيالعاملة

.الأخرى

الجلديةوالمنتجاتالغذائيةوالموادالنسيجصناعةتعتبر

كلالحكومةفتمتلكبالبلاد.الصناعيةالنشاطاتأهممن

زيادةتشجيععلىتعملولكنهاالمصالإلكبيرة،
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ال!صرىالمصانعاتمتمييدتمقدو.الفرديةال!مشثمارات

أصس!صوامصائالإسمنتمتلالخارجيةأسماعداتابفضل

والنسيح.والتعليب

أسحاسراوكسيتالبومعدنإر!اباتماليشيويوجد

اماتوأنحوسمفاتواامنجنيزوالحديدوخاموالذهب

أجلدافيمعدنيإنتاخشبرأاطيىامشضهـاتويعد.واليورانيوم

أصذهب.اص!قليلىامشخراجبجانب

فيلحواويقذرأطتصدير،الىئيسيالمحصوأ!القطنيشكل

تصديرعلىأيضامافيوتعمل.مافيمنالصهمادرنصف

تتمتلىر.أحسودانياأغوا!واأطحوماروالماشيةوالجلودالأسماكا

الألاتراأ!ذائيةااطوادرأحجميائيةاالموادفيالوارداتأهم

ا!دومعأساساأضجارياأخبادا!ايتمر.والمنسوحاتالنفطو

رولا.أربشلدهوبع!وفرسساإفريقياغرب

./01ممهاصما00018أمافىالوثطوا!يبلغ

محراهيصل!أ!دياأسيجراءرإلىإضاصة،معبدةشقط

حدمحديةس!صةحصأححناكر.مافيأراضيداخلىللملاحة

مافيطلكصما.ا!أحشغاافيشارمداباماح!يربط

أ!لأقطاروحارجهأتحصراداخلتعم!قوميةطيرانخطوط

وأوروبا.ال!فريقية

يوميتانصحيفتانهناك،الاتصالاتمجالوفي

الإذايهما.للبثواحدةمحطةبجانبللدولة

ذإ،الاقتصاديةالمش!صلاتمنأحديداماليتواجهو

فقطأراضيهخمسأنح!تفيالزراعةعلىأعطرايعتمد

تعم!!لذلك.اشراعيللإنتاخوصالحةخصبةأرضاتعتبر

أسعارخففرخلاأ!صالزراعةقيمةمنللتقليلالدولة

اصربمحااشرأعياالإنتاخايواحهحصما.الزراعيةأسملعا

هذا،المتوسطدونماإلىتصلقدالتيالأمطارتدبذب

عرسحتاسقصعاعميرحلولىزه!اامافيالصحراءفىرعاةمخيم

اع!إ.اص!الشمافيالحرءمعطما!محارياتغطيووالماء.اهـرعى

موجزةحقائق

كو.ما،:ممةالعا

الثر!سية.:الرسميةاللعة

غر!،-لترت-مسافةلأطو2حم2910421:المساحة

يوجد.لا-الساحلخطح-ا،6061تحو-خماتش!،81د1

!عطحسستوىشوقم5511،تدركأىهصو-أقصاه:الارتماع

العرلية.دالحدهديالمحرسطحىمستو!و-م32-أدناهاحر!،ا

سممة00012411-اأ169ممعاءاحس!طراشتهديىرات:السكان

المرممع.متراحلاجلوأشحاص!9:الكثافة

-أم879عامإحصاء.الدد!ي%2كا5اشيروشي73./.الوزيع

-م1002لعاماحعحالىاشقديراتسمة220627د

كسمة.00027912

الشاميةوالدرةوالماشيةاغطر"اا*طسا!ا()اام!ينههر!.الرراعية:اللتجات

.واليامالسكروقصصاشليعهأ!درهواا!لأرر؟داياكسر!اعو:ا:اعدص

الواد:الصناعةاصسلور.ارا!رحارأسماك!أاحتسوا:الأسماكصد

أ!دهص.وااطاتا:التعدين.أصسير!واالحلدجمةعاتاحسهواكعداقي

هير.أحمرودهيرأحضراسالداأرآسيةأصةأف!!-ج!ص:العلم

الإسحاد.حقوثوإعلادالححهوريالح!-اسصامالاءاءاإلىهـ!؟

اظر؟.اصعرىاا!حددام!رصة.ا!!نك:الألماسيةالوحدة%ا

بعضفيحثيراينحسرقدالطبيعيالمرعىأنبجانب

السهلإقليمفيالنباتيةالحياةتعرضتولقد.الأحيانا

إلىالعشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتفترةفي

منوامععةمساحاتتدميرإلىأدتجفافسنوات

والمعز.والأغنامالأبقارملاي!تموتوإلىأضباتياءأخصاأا

فيالبترولأسعاروزيادةأغطناأسعارتدنيأدىشما

فيالاقتصاديةالأوضاعاتدمورشدةإلىأعاطيةاأ!سوثا

أجلاد.ا

المعطقةوهذه.مافيحمو!معطمدىتمتدواسعةحشائشأرض

الأشيالتضماكتيالحيوالاتمراحديدا!يهايوحدر،عريرةرهاأمصاا

.سودالأاو!اشراز
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فيقامتفقد.الثقافىبتراثهاغنيةمالي.تاريخيةنبدة

والخامسالرابعالقرنينبينماالفترةفيالحاليةأراضيها

ماليودولةغانادولةهيإفريقيةدولثلاثالميلاديينعشر

بسببالدولتلكازدهاروكان.صنغيودولةالإسلامية

المنطقة.فيالرئيسيةالتجارةطرقعلىسيوتها

والحاديالرالغالقرنينبينغاناإمبراطوريةازدهرت

التجارلأنالذهببأرصتعرفوكانت.الميلاديينعشر

نحوتقعحقولمنالذهبعلىيحصلونكانوافيها

شماليفيالمتوافرةالأخرىوالسلعبالملحويبادلونهالجنوب

دولة.،ناغانظر:ا.إفريقيا

عامبينماالفترةفيازدهرتفقدمالىإمبراطوريةأما

كانتالميلاديعشرالرالغالقرنوفي.ام005و0421

حكمفترةوفيإفريقيا.غربفيدولةوأقوىأغنىمالي

العديدأحضرأم(،337-أ31)2موسىمانساالملك

تمبكتومدينةصارتحتىالدوأ،إلىالمسلمينالعلماءمن

الإسلامية،ماليانظر:.الإسلاميةللدراساتمهمامركزا

تمبكتو.،دولة

مدينةعاصمتهاوكانتصنغيدولةقامتذلكبعد

وحتىأم394عاممنالفترةوفى.الحاليةماليفيغاو

بلغتمحمد،أسكياالملكحكمفترة،أم528عام

تعليميمركزوأهمأغنىبوصفهاازدهارهاقمةتمبكتو

منجماعةالبلادغزاأم195عامبحلول.ولكنإسلامى

توالىثمومن.صنغيدولةعلىواستولواالمغرببلاد

دولة؟صنغي،انظر:.المنطقةفيالصغيرةالممالكحكام

محمد.أسكيا

إقامةعشرالتاسعالقرنمنتصففيفرنساحاولت

تواجهكانتولكنها.بماليحاليايعرففيمالهامستعمرة

منتمكنتوأخيرا.الأفارقةالسكانقبلمنعنيفةبمقاومة

مأ409عاموفي.أم598عامالمنطقةعلىالسيطرة

جزءاوصارتالفرنسيالسودانإلىالمستعمرةالمممتحول

مرتبةالفرنسيمئالسودانثم.الفرنسيةالغربيةإفريقيامن

إفريقياانظر:.أم469عامفيالفرنسيالاتحادفيالولاية

الفرنسية.الغربية

ذاتيحكمذاتجمهوريةالفرنسيأصئالسودان

التاليةالسنةوفى.أم589عامالفرنسيةالمجموعةإطارفى

مالياتحادليكوناوالسنغالالفرنسيالسوداناتحد

لذلكرئيساكيتاموديبوماليقائدوكان.الفيدرالي

عامأغسطس!فيالاتحادانفضمالصرعانولكنالاتحاد.

تحتالتاماستقلالهالفرنسىالسوداننالثم.ام069

.أم069عامسبتمبر22بتاريخماليجمهوريةاسم

فياجتهدالذيكيتاهوماليفىرئيسأولكان

ال!تحادمعالوثيقةوصلاتهبتعاونهبلادهاقتصادتطوير

!ك!لأمم!*صس!بر"ى!لألا!ى3

القرنخلالكانتولكنها.ماليولععطفيصغيرتجاريمركزتمبكتو

التحاريةالمددأغىوإحدىإسلامىتعليميمركزأكبرعشرالسادس

إفريقيا.فى

أغعلوبا.الاشمتراكيةالدولمنوغيره)سابقا(السوفييتي

الدولتلكبمساعدةماليفيالمصانعمنالعديدأقيم

والتجربةالشديد،العالميللتضخمنظراولكن.الاشتراكية

فقد،ماليفيجديدنقدينظامإقامةمحاولةفيالفاشلة

الغنيةللدولمدينةماليصارتثمومنالأحوالتدهورت

.بالمال

سنةعسكريبانقلابالعسكريينمنمجموعةقامت

موسىتولىثمومنكيتاالرئيسبحكمأطاح،أم168

للجنةرئيساوصارماليفيالحكمالقادةأحدتراوري

للدولةجديددستورعلىالتصديقتمثمومن.العسكرية

إلىالدعوةالدستورهذاوتضمنأم،749عامفي

أنتخاباتأولوتمت.تشريعيةوهيئةللدولةرئيسانتخاب

أعضماءكلوأنتخب.ام979عامالجديدالدستورحسب

وتم.الماليالديمقراطيالشعبحزبمنالتشريعيالمجلس

للدولة.رئيسا،للحزبرئيساكانالذيتراوريأنتخاب

الإقليميينالمساعدينأنتخاباتجرتأم819عاموفى

كما.الديمقراطيالاتحادحزبأعضاءبينمنوالمحليين

أعضاءلاختيارأم829عامفيجديدةانتخاباتعقدت

الوطني.ألمجلص

بقيادةانقلابجرىام199مارس26وفي

ونيفعامبعدانتخاباتلقياممهدتوريأماروالكولونيل

عمربألفاأتتالتيالانتخاباتوهي،السلطةاستلامهمن

وفىح!.أ299عاممنأبريلفيللجمهوريةرئيساكوناري

الاسبقالرئيسفىالإعدامحكمنفذأم،399عام

.ام199عاملحكومتهالمعارضينلقمعهتراوري

القرنمنالثمانينياتوأوائلالسبعينياتفترةفى

التيوالمجاعاتالشديدبالجفافالساحلإقليمتأثرالعشرين
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منوالماعزااللأغناموااللأبقارملايينفماتت.المنطهقةسادت

جماعاتمنآلافمات!ماوالعطهعق،الجوعشعدة

علىحياتهمافييعتمدونالذبتوالطوارقالفولاني

التغذية.لسوءنظراوذلكمواثميخممنوالألباناللحوم

نحونزحواالذينالرحلأجدوا!غفيرةأعدادوتأثرت

المتحدةالأماساعدتوأ!ذاء.اعلىللحصوأ!سعياالمدن

صالحبوهـأغذاءاموادأطنانمنبآلا!مالىأخرىودول

المجفف!.واللبن

علىالأ!أ!ااطقامصىتعتمدماىفنجد،اليومأما

أ!شاعي.االإنتاخفيهايق!!ح!!في،الزراعيالإنتاج

منللتخفيفمتوازناقتصادبناءلإعادةمافيأهلويعمل

الجفافكوارثوآثار،الاقتصاديالتدهورحدة

.الأخرىاانزراعيالإنتاجومشكلات

دولة؟،الإسلامةمالي،السنغالإفريقيابمأيضا:انظر

كيتا.سندياتاالماندينجوبم

0123حص،6د7-)628دولة،الإسلاميةمالي

حاصة-مصرفي-العامةعندمافيعرفتأم(.055-

بوانجاراأعوسااعدربمليتبرأاعندرالتكروربلادباسم

عرفهناومن.بماليأغود!نياوعندبمليلأمحرباوعند

الاسما.هذاالخارجيالعالم

الدوأ!وأغنىأقوىمنالإملاميةماليدولةتعد

الوقت.ذلكفيإفريقياغربيفيظهرتالتيالإفريقية

منبهنهضتأصدياال!جيرالدورذلكعيرهاعنويميزها

وأوحداتأوولاياتداخ!الإفريقيةالقبائ!توحيدأجل

لغربيالإسلامنشرفيالبارزدورهاوكذلك.ممالك

إفريقيا.

الماندينجوقبائليدعلىالدولةهذهظهورإنيقال

أنصلقتواغانا.دولةخلالهاتكونتالتيالفترةيرحإلى

وبدأالعيجر.نهربأعافيعاناأسةالتائلدهكانجاباإقليممن

،الهجريالأولالقرنمنذتاريخهامنالمعروفيتضيح

الثامنالقرنخلاأ!مجدهاذروةوبلغت.الميلاديالسابع

.الميلاديعشرالرابم،الهجري

المسلمونالماندينجوا!شقلغانادوأصةتف!حتوعندما

أخرىأقاليموضمالتوسعجمماوأخذواكانجابا،لإقليمهم

؟ريتلقبالذيسوندياتاملاحمميقودهروكاد.إليهم

تمكنخماجاطةلماريالحربيةالانتصاراتوتوالت.جاطة

بدولةعرفتغانا،دولةأكتماض!علىإسلاميةدولةإقامةمن

الذيالعامذلكأم،042ح!،638عام،الإسلاميةمالي

التسميةهذهولع!!.يدهشيأ!اصاكومبيفيهسقطت

لهاواختارالممطقة،هذهفيمدينةأقدماسممنجاءت

جاطةماريقوادوواصل،نياميهيجديدةعاصمة

يدهاغاناتضيعلمبلادادولتهمفيأدخلواحتىفتوحاتهم

بلادإلىغرباالأطلسجبالمنفامتدتقبل،منعليها

الصحراءإلىجنوباالأطلسيالمحيطومنشرقا،أ!وساا

شممالا.أحجرىا

المنطقةتجارةفيتحكمهاالقوةأصدولةاهذهأكعسبومما

الأحمر.النحاسومناجمالذهبمساجماعلىيدهاضع:ر

علامانسامدئهاعهدعلىفيهاالإسلاءانتشاررزاد

منالحكمتولواملوكسبعةعهدفيث!،أصةجاماريالى!

-أ703هـ،738)707موسىمانساأشهره!العده

أذهلالذيالحإلمشهورموكبصاحبأم(،337

والعلومالتجارةانتعشتوالذيوالحجاز،مصرفيالنالر

المراكزمنواحدةتمبكتومدينةولرزت،عهدهفي

القمةإلىعهدهفيالدولةووصلت.الإسلاميةالحضارية

موسى.مانساانظر:.أتحوةارالاتساعشى

الإسلاميةالدعوةفىبارزدورمافيأحلماء!صانو

بصفةإفريقياغربيومناطق،خاصة!مفةأعوساابمناطق

عامة.

وفاةبعدأسدولةاهذهصالأوشيدبأضعصابدأ

وابنهالثانيجاطةماريعهدفيخاصةو،سىموماسما

أكبروجاءتهاأوصالها،تمزقتحيث.الثانيمو!ى

النصففيوعادت،عشغىالناميةجارتهامنالضربات

الميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسعالقرنمنالثاني

كانجابا.إقليمفىصغيرةإمارة:منهبدأتالذيمكالهاإلى

.المكانهذافيالاستعماردهمهاوقد

ام(.628-1)555دوفرانسوا،مالدرب

والأسلوبالشعريةللغةناقداأصبح.شرسميشاعر

أغرنسيين.اأصشعريا

عشرالسادسالقرنفيالفرنسيينالشعراءمنسخر

وجملهمالمتأنقةمفرداتهمرحمةبلاوهاجم،الميلادكب

الشعرخنققدماليربأنالمثقف!تبعضويعتقد.أطتقمةا

الشعراءعلىمميطرتجامدةبوصحواعدالفرنسيأحسائيا

عشرالتاسعالقرنأوائلفىالرومانسيةأنحترةاحتى

والوضوحالبساطةمننوعااللغةأعطىول!صنه.الميلادي

والوقار.والقوة

حتىمفهوماالشعريكونأنعلىيصرماليربكان

التعبيربصرامةيتفادىكانولكنه.باريسفيأضاساالأفتر

عنماليربكتبذلكمنوبدلأ.الشخصكميةمشاعرهص

وعن،العظيمةالأخلاقيةالحقاجسعنو،الموترالحص

قصائدمنشعرهويتكون.زمانهفيأ!طنيةاالموضوعات

شحعرية.ومقاطعغنائية

بفرنسا.كانمدينةفيماليربولد
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؟يمبربرلأء!لأغ-لأبر"ئنلإ*3--ص--؟بر!

3+*"!حكلوربركا3ل!حيع

س؟؟ط!77+!ضث!س"

كبجي-حئ!حهس"-صيي!كيبج!يهـب!!م!---سس!*!*علأ-كا،-ص-!!ك!ثبم!

العذاءيشكلالذيالأرزمزارعأجساراوإلى.بالس!صانالم!خظةالعاصمةلامبوركوالامدينةم!منطراليم!تإلى.هائلةسكاليةبكتافةتتسمماليزيا

اصحيل.اوزتالمطاطالمقديةالمح!ولاتوأهم.للسكانالرئيسي

ليزياما

منيتكونآمميا.شمرقيجنوبفيإسلاميقطرطليز،

بيغهمايفصل،كم065نحوبينهماالمسافةتبلغإقلي!ين،

جزيرةشبههماالإقليمانوهذان.الجنوبيالصينبحر

سابقا،ماليزياغربباسمتعرفكانتالتيماليزيا،

التيالمنطقةوهيلحمابقا.ماليزياضرقأي،وصباحوسرواك

جهةومنبورنيو.جزيرةمنالشماليةالأجزاءتغطي

تايلاند.حدودمعماليزياجزيرةشبهحدودتلتقيالشمال

كثيفة.بغاباتمغطاةمناطقهاومعظم،مداريماليزيامناغ

النخيلوزيتوالقصديرللمطاطمنتجأكبرماليزياتعد

ذويمنأو،ملايويونالسكانغالبية.العالممستوىعلى

لامبور،كوألاالعاصمةفيويتركزون،الصينيةالأصول

البلاد.مدنكبرى

ضملاتحادنتيجةأم،639عامفيماليزيادولةنشأت

دولةكانتوالملايو.وسنغافورة5وصباوسروأكالملايو

أماماليزيا.جزيرةبشبهالانيعرفماعلىقائمةمستقلة

يحدثولم،بريطانيتينمستعمرتينفكانتا،وصباحسرواك

جنوبالوأقعة،لحشغافورةأما.مساحتيهمافيتغييرأي

انسحبتوقد،بريطانيةمستعمرةأيضاكانتفقدالملايو،

.ام659عامفيالماليزيالاتحادمن

السكان

سكانعدديبلغ.العرقيةوالمجموعاتالسكانعدد

من%06حواليويقيم.2.و000.532حواليماليزيا

ماليزياجزيرةشبهوتضما.الريفيةالمناطقفيالسكان

سكانعددويبلغ.السكانإجماليمن8%0حوالي

نسمة.ا)41هو.75حواليلامبوركوألاالعاصمة

يليهم،الملايويونهمسكانيةمجموعةوأكبر

هيالمجموعاتلهذهالسكانونعسبفالهنود.،الصينيون

عددإجماليمن%أو.35%و%05الشواليعلى

!عروأكفيأخرىعرقيةمجموعاتوهناك.أصسكانا

وكادازان.دياكقبائلهيوأكبرها،وصباح

اللغويةالناحيةمنالسكانيةالمجموعاتهذهوتختلف

القوةالملايويونويعد.والمعتقداتالحياةوأساليب

الصينيونيسيطرحينفيالبلاد،فيالرئيسيةالسياسية

المشاكلمنالرغموعلى.واسعةاقتصاديةقطاعاتعلى

للتعايشرائعانموذجاتعدماليزيافإن،العرقيةوالحساسيات

العرقي.

لغةوهي،الرسميةاللغةماليزياباهاساتعد.اللغات

انظر:.عامبشكلوالماليزيينالملايولأهلاليوميةالحياة

الملايوية.

اللغةالتواليعلىفيستخدمونوالهنود،الصينيونأما

يستخدمونالماليزيينومعظم.التاميلولغةالصمينية

.الأعمالمجالفيوخاصةالإنجليزية

منمجموعةماليزياجزيرةشمبهتضم.المعيشةأكلاط

والمحعة.ريفيةمناطقجانبإلى،بالسكانالمكتظةالمدن
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موجزةحقائق

.مسورلاا،كوا:صمةلعاا

،ححاساأ!ة!-حدإلىتشمهاشماكيريا،هاسا:الرسميةاللغة

الرسمية.الإسدوليسيةا

.يد،،حمامصاوكورالقا:لوطنيالنشيدا

411د.7دالامبورةالم،صوأء:2196إحصاحسص:اللدنأكبر

سسحه،04212د؟دتا؟حورح،سممة726443:!!ه،سممة

كسمة.أد.261:باهروحوهور

ز-هـداتالأرلعةاحصوطهوشمر،أم639عامفياعتمد:ماليزياعلم

!اهـ!ا،عشرالأرسعةاداتا!دهيةااصحمةارا،نجيصر،واالأحمرااطرل!تا

الأهـهـقصااتحمااأماتر.اضا!خةاوأعصائيهاا،!ادية1اطحكومة

المإسا،ء.هيواطا،داضسميةر!هـمملدياكه!هوالثلالوسه111

المحتلكلة،الماكيريةاص!جالاتاشعارات5ررمويغ!-!الوطنىالشعار

احلوراأما.اعلهافيالوحوديراححمةاراحنها،لاالوقتض!!يجم!حمو

اهل!ي.مأطمطاشمميا!لودالهوالأصمر،

والمناخالموقع

ماليرياحريرةشهص!تألور"اسياشرفيلىحويا-كأياماشقع:اللوقع

اقعت!!الووصاحاكسررو-يوالافىصهـيرةشهم!الحوبيالحزءأي-

حوتسلعالحريرت!!خ!!اسماهصةشا.رسرلوصهـيرةمراالمتمحاالحرء!ى

اذ.الحا9احواح!اك!كسنمايصحيتكم،065
هـ!.!حط--ر-!

ساطةلركأغيهـسعا:متحلةأكنهاشماتابا،كد،هي!اكيرياأجةاصتم!اا

ص!بردفيملقامحيةاهتمانلةاخت!ةفيا-!جاماتقعو.لحريحسر

الحرءصسا!راكسررص!!ط!آتاص!علىلمجسيةالإسدوسوموة

شحهمرالداحليةالأحراءافيشوحدولورليو.حريردمرسسيالإلده

الحالمرسلاسمااكسرورصساحمساط!تاوفي،ماضيىصيرة

ا!عرد.اواطرتفعات

.58793223:المساحة

لألم!بخ!-بميبه!-ا---.الصائلق---!--لأكاصلمتملم،!أديؤنا2-

"،--\(هـاهـالسضا!بور!اولم-ش6!كؤلجهوثحلأابىإضكأالىأررض
الهئد!

كا!*!*.،)(الحلتر!)و-؟!رروراسسصا

السالحليع!لأ

./ءصلمثاتاللالد-.أممي

71-ث!هـ3ء7ص؟كازو+7-7

21لأ.-؟.%ل!(لأ!ك!. ج.:!؟-سص-خحر،+؟/تم7المللروحر

أثمصأالمصلاءبرلم،ا

سريا*لك!صلمأ..!*حلأالألاصأنر6ءص.!برصلأ3أ؟لأ

!ك!*ى!!.،!-ص-+--كاكأ +*2لا-،لا،جلأا\ص!ألبز%

-ابلمحى!+3--!:-!!ورةبمصلمبركالأ-صسسىء-:---

7-7-؟7!--"---ء-*لأ،لأك!ك!/مم!--3،أل!بمء-!!؟-*3.

..(خ!3-ممي،ثا،؟-ء؟برخ!
*ء.أاالمحنضأ!وإطو!لتشبأ؟أير!-لأ،

-صش2إ-أ-ممحر-!ح!-..،

لأ-----ررالمءو-كلأء؟فييرضكغ..كاط

لأأء!-لآثوصل!

؟د-------بز73------؟-ء-.كاعأ-كلغلمح!لأء*

حيابالوحب!!عدم490.4البحرسطح!ولىارتهـماعأعلى:الارتفاع

س!إلمحر.مستوى!هوارتماعأدنىأما،صباحفي

فيالبرودةمعدأ،تمئريادة،اصسةامدارعررطصحار:المماخ

اجحر.ارياحلهو!تمعا،الأحرىااحاصتكأ"،امرتهـمعةا!اطق

لحكومةا

لظامفهوالمارمةحيثم!أما،هـيدستوم!ص:الحكمنظام

.سيايتمتيما!درحمهههـري

(.رسميةصا،حياتله)ملكأحولغالى!هـتو-دقييالعاملك:الدولةرأل!

الورراء.رض؟الحكومةرئيى

177أعصائهيسبحددلواب،محلص!ص!مؤلثة:التشريعيةالهيئة

ع!كحوا.66اهـسمةدت!يو!:محلمرا،عصر

قبلص!التحاله-)الديا!رراءارض!حرسلصةأعلى:التنعيذيالحهاز

قحله.أعضاءمحتارأ"لوا!ررءامحلص11،1 ي!م!.!الموار!صو-(و!

بالإضافة،لايةوعمترةتلاتإلىأصافىداتقسي!ش:الإداريالتقسيم

اسية.ا1اعيدا/،مولأالأاصرممصقةإلى

السكاد

حمسب.احسمة00053202أءا3اد6كتير:السكانعدد

ةم1002تقديرحسص،لسمة17د68266أ.1دادأإححماء

لسمة.00064822

.2ش!!سمةا26:السكايةالكثافة

المدلى.!ي./74واشيور!ي/35:السكانىالتوزيع

يليهمالس!طد،إحمالىمر/05حواليالملايويود:والأقلياتالوطيرن

الوطميةالقمليةالمجموعاتسسةتعلعو./،أ.اعودا35./،دا!ييوسا

،السكانإحماليمربهم5سحوصاح،راكسررص!صا،تقصراقي

السكانىالنمواتجاهات

العدداحسةا

000/43401ء1د1لم.

50083131*أاد08

71د82966م1661

*02د000/32أ91د6

*22؟846).00م1002

معتسقوأماالس!طد.م!بر05اكسملمونيت!:الرئيشةالديانات

اممونموشي!!-اراحودس!ب،االطاوي!!مرحليطهمر-ا!يحيةاأرريالاتا

علىالغمكسارى،س6%و،الس!طنإححافيمر2./دحواليشيملعود

السكاد.ص!5%حواليالقمليةالديا!اتأتاع!سةتلعحرص

ايرلمحضاد

وخشبطالمطالحيلىريت:الزراعيةالمنتجاتالرئيشة:انجتجات

أماامماكاو.زاوالأساساس!أعلم!طوااعمدارحوالأررا؟الحاماكصماعة

ز!ستلرماتها،الإل!روليهالأحهرةاصنيالصناعيةالبتجات

والأطع!ةوالسياراتالآلاتوااححمردائيةاالأحهرةوااررجثات

البوكسيترالطسيعيوالعاراصستىواالمطا!ا!شحاتر،امعلمة

ير.لقصدوايدلحداش

المايىي.ا!دزلاراكددوتسمىإرنجيتاهيئيسيةااا!حدةا:العملة

مأ399الإححاليالوطيأصاعاطع:الإجمالىالوفىالناع

دحلسبمتوسطحيرفى،امريكيدوأ،ر64)000000005

أ!ريكي.دوا،ر3لأأ23حوالىاع!رد
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الكهربائيةالأجهزةهيالرئيسيةال!ادرات:الحارجيةالتجارة

النحيل.وزيتالخامالصساعهوححتسبطوالمطوالنفطوالإلكترونية

ملإر42م!أكثرأم889فيالصادراتعائداتبلغتوقد

المزليةواللوازمالآلاتفهي،الرئيسيةالوارداتأما.أمريكيدولار

والحدماتالسلعمنا!ارداتاإحمالىللغوقد.الكيميائيةوالمواد

الرئيسيودالتجاريونوالشركاء.أمريكيدولارمليار23نحو

و!شغالورة.المتحدةوالولاياتاليابانه!ا:لماليزيا

المهمةالمناطق

الغربيةماليزياجزيرةشبه

الكتالمةحيتمنمدلهاوكمرىماليزياعاصمةهيلامبور.كوالا

الملايويةللثقافاتفر!داتآلفاوتشكل.النحاريةوالأهميةالسكانية

ومحطةال!جيرالمسمحدمعالمها،أهمومر.والإنجليريةوالهنديةا!كمينيةوا

لالسكالى.والمكتظةالألوانالزاهيةوتمتعايماتاونالحديديةالسكك

المشجاتمحتلروشيهاتعرضالتيكزية،المرالسوقكذلك!اوتوحد

وتضم.والحر!يةالفنيةوالتحرو،التقا!يةوالبرامح،والمحليةالأحبية

قر!المقامميالقوالتدكاريوالنص!المرلماد،مشىكذلكالعاصمة

تعكص،ماتقدمإلىبالإضافة.صاعيةحيراتلها،واسةحدائق

الماليزية.والتقافاتللتارينيرائعةصورةالقوميةالمتاحفواحهات

الهسدوسية.لاصرحتهاالحتماسعةلاتوكهو!،العاصمةقر!وتوجد،

اللاد.شحاليفيموحودةالكهو!هدهومعطم

والوجود،الحلابةبالماظروتتمير،ساحليةمشجعات!ا.بنابخجزيرة

المستوطاتأقدممنواحدةوتعد،والصيحيةا!لالويةاللقومياتالمكت!

الثعاب!!معبدمنها!دحصو!عالد،للنحاتاتحدائقبهاوتوجد.الإبحليرية

يسمىموقعيوحدحيتالقرود،ألواعلمتستىمليئةوالمسطقة.السامة

الحديديةالسككحطوط:الأحرىاالمهمةالمعالمومنالقرود.لتحاطئ

ماليزلي.حزيرةلشبهالحرلرةيربطاتيا،لاجتلفوقالمعلقة

لمادةمهماتجاريامركزاوتعدبناعجريرةمدنكبرى.تاونجورج

الاحتماعيةالأنشطةمعظمعلىا!حيميوداويسيطرالقصدير.

اصودية،واالهندوسعيةالعمادةدورللنو،الملفتةأآالمعاومن.والتقافية

الإنجليكالية.والكساشالإسلاميةوالمساحد

دإمتير،تاريحلهاوكاد،مهمميناءوهيمالاكا.أحيا،وتسطق.ملقا

والمريطانيولى.والهولنديولىوالرتعاليولىوالصيحيونالملايويوناحتلها

المعماريا!اراعلىكبرىقاعةوهيثويوساستادقاعةمعالمها:وم!

المديةوتجج.الميلاديعترالسالع!القردأوا!مطليشيدت،الهولندي

تمغهولىشنغ!عمد،ا،حرى1التاريحيةالآثاروم!.التحفبمحلات

ثيتبووكذلك،الميلاديالسائكلمترالقردفيبنياسديوا،الصيني

ميح.أ!رةإلىتاريحهايعود،قا!داتمدافنوهيعالمجا

وهده.المنعايلإشاحومركر،جمليمنتجع.كمرونمرتفعات

والطقس.مياهمساقطقتحللها،مورقةبغاباتمعطاةالمرتفعات

ليجميل.دئادئ!ادا

كنيمة.غا،توبها،التلوثم!حاليةلقيةشواطئذومشجعبانكور.جزيرة

ا!سكان.امنحاليةمعظمها3،حزيرأ9المسطقةهدهلمتم!!.كاويلانغ

توجو،تيلاغاوشا،لات،ناسإيرتيلاعامثليايئهفحهيرةولها

.معبدةلطرقلمسغانورةوترتبطلاهرو،ولايةعاصحةباهرو.جوهور

حدائقوكدلكإستالاباسمالمعروفالملكيالقصرمعالمهاومن

للحمهور.المفتوحةإمشانا

الشرقيةماليزياجزيرةفبه

إليهاتهاجرحيثماليريا،فىللسلاحروتاطئأكروتعد.أبانغرانتاو

ديصها.لتضعستصرومايوحلالالسلاحروآلادى

.كاويلانغجزيرة

الجزروهذهالسكاد.قليلةولكمها،المنطقةجرركبرى.تيومانجزيرة

كثيفة.عاباتوتغطهاحسليطابعلها

والحرفللتقا!ةمركزاوتعد،كلحتانولايةعاصمةبهارو.كوتا

مهم.إسلاميمركزأنهاحانبإلى،الملايوية

رحلاتفيهوتسظمالعابات،لعبورممراتبهواسع!ترهنغارا.تامان

الحيمونقرودوحاصة،الفويةلالحياةحا،!والمتنره.بالقوار!سياحية

والتالير.والسموروالأفيال

سرواك

مشصفممذلرواكالسياسيالمركزوهي.سرواكلوعلىتقع.كوشينج

أتاء!ي،العشرينالقردمنتصرووحتى،الميلاديعشرالتا!عغالقرن

متحم!بالمديةويوجد.الأبيصالبريطايالراحا-برووكأسرةحكم

آيسيا.في!عهمنالأكبريعدالدي،سرواك

النباتيةالحياةذات،العالمعالاتأقدمم!واحدة.القوميةاللتنزهات

وم!.الحراطيمذاتوالقرودالحيبودكقرود،اضوعاالمدهلةوالحيواية

ويضمالبلاد،فى!عهمنالأكبرهووحولولغ،!تنرهالمتنزهاتأشو

القومينياهمتنزهأيضاوهماك.الارضلاط!ديالكهود!نسلسلة

سة.00،04حواليقبلآهلةكانتالتي،دياهكهوديضمالذي

ومن.السامةوالطيورللحفافيم!مأوىأصبحتال!!وددإلىالآرأما

البدائية.الصحريةلالرممومالمعطهاةاممهوداكدلكالك!فأشو

مساكنشواطئهع!وتنتشر،سرواكأنهاروأكبرأطود.رجانغنهر

البحر(.دياك)أوإبادقبيلةأ!راديقطهاطويلة

صباخ

ارتماعهيبلغحيثارتفاعاماليزياحبالأكثريضمالوطنيكينابالومتره

ويشتملوكهوفاوشلالاتحضراءشاسعةعابةيضمك!ا،م490/4

الطهيورإلى!!حافةوالحيوانيةالمباتيةالحياةم!صوفعلىألضا

.الحباللتسلقبصلاحيتهااشتهرتومماطقالشجروربابةوالأركيد،

ولهاالراقيةالمطماع!ليهاتششرعصريةمديمةوهي.صباحعاصمةكينابالو.

عبدالرحم!ت!صمتنرهيقعحصحا.صباحومتح!الحديتالولايةحامع

بسواحلهااشت!تالتىالحزرمنوعدد،المجاورةالمنطقةفيالوطي

الرائعة.المرحانيةوجرولهاالميضاء

صبح،أرحاءكلوفيالطلقالهواءفىأسوعيةمحليةأسواقتاموس.

القبائلسكثيريقطهن.بالحياةنالضةاحتماعيةاحتفالاتتقامكما

.صباح!مطقة

وكادزانلاحاوسكانو!شتغل،الإنتاجيةالمماطقأكرمىتعدكوتابلود.

أ!واقها.فىتعرضاقىاليدويةبالحر!

المقدسةأورانجوتادمنطقةوتقعرئيسيتجاريومركزمياءساندكمان

!اندكان.!نطقةحارجسيبلوكفي
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لامبور.كوالافيالحديديةالسككمحطة

الساحليةالمناطقفيكبيرةمدنوصباحسرواكفيوتوجد

الداخليةالأقاليماتتصمصحينعلىالأنهار،اضعفافوعلى

ريفي.بطابع

ريفيون،الجزيرةشبهفيالقاطنينالملايودينوغالبية

لاسماتعر!مستوطناتفيويقيمون،الزراعةيحترفون

ومسقونحة،الحعتبمنمصنوعةدتالمساومعظماكامبونني

فيالمقيمةأحس!صانيةاالقطاعاتأماالقرميد.اوبالقعش،

ح!صمية.وظائفشيأوالصأعةمجالفيفتعملالحواضر

أ!مينية،االأصولاذويألماليزي!!امعظماأنويلاحظ

أ!ساعةواأضجارةاقطاعاتفيويعملون،المدنفييقيمون

أصينيوداويمتلك.أ،عمال1بقطهاعالمرتبطةالدوائروفي

الطقاتوتقيمالبلاد.فيالاقتصاديةالمثمروعاتمعظبم

وشعققشيلاتفيأو،ريفيةمساكنفيإماأ!سوواالعليا

والهنود،الصينيما!منالمدنفقراءأما.المدنقلبفيفخمة

للرعاية.تفتقرمزدحمةمناطة!فيفيعيشون

يأ"المطاطمزارعفيالماليز!!الهنودمنكثيريعم!!ر

مهناتمارسأخرىقصاعاتجانبإلى،الريف!في

حضرية.

مستوطناتفييعيشونصباحو!رواكسكانمعظما

منمجموعةماتسكنعادةو.الريفيةالمناطقفيصغيرة

جهداالس!!انويبذأطالأنهار.قر!طوي!!مسكنفيالأصر

أمحذاء.أمنمايكفيهملإنتاجكبيرا

المدنفيالتقليديةالملالصنشاهدقلما.الملابس

خارجالعربياللباساسشخدامإلىاشجالويمي!!.والأرياف

الرسمية.الأعمالفي،عنقوربطةلمشرةإضافةمع،المنزل

الغرلي.اللباسعادةأحشبابا.و-.

لباسوهوالشيونغسامأ!مينياتامنقلةتفب!ر"

أما.جانبيةوفتحاتعاليةياقةوأصهأ،بايلتصهتتقليدي

سترةمنيت!صنالذيالسامفو،فيفضلنالمعساتأضساءا

انظر:.الساريالهندياتالنساءتفضلبينما،ا!اوسره

الهند.

السارونغ،ارتداءالرجاليفضلالمنازلداخلوفي

لبامعالتشكل،الجانبينمنتخاطقماشقطعةوهو

بثنيةويثبتالجسماالساروئحولويلف!.فضفاضا

حتىالجسمالسارونغويغطيالخصر.عندمزدوجة

دونأ!مدرايتركأومثميصللبسأنويمكن،الكاحل

المسناتالريفياتالنساءترتديالصيروشهوروفيغطاء.

الطريقةوهذه.فقطالإبطمنطقةيغطيالسارولبحيث

أوالنهرفيالاستحمامحالاتفيأسثماباتال!تشمائعة

الماء.لجل!للبئرأسدهاباأسدى

الدينيةالمناسباتفيالتقليديةالملالسوتلبس

الملابس!إلىالنساءمعظراوتميل.الختلفةأ،جتماعيةوا

منالعديدويحاوليوميا.وربماالمناممباتغيرفيالتقلجدية

العصرية.والتصميماتالتقليديةالملابسبينالمواءمةأخساءا



،الباجوهمنالملايويالتقليديالرجالياللباسيتكون

وأكمامعاليةبياقةأو،العنقعنددائريةفتحةذوقميصوهو

معلمسروالوهوالسلواركذلكالرجالويرتدي.طويلة

قلنسوةإليهماويضافالخصر.حولبمهارةالملفوفالسارونغ

البعضويلبس.خاصةمناسباتفيتستخدمتنجاكتسمى

الكيتاياب،جانبإلىالمسجدفيالصلاةأثناءالسارونغ

سبقمنكلويلبس.الرأسبمعظمتحيطبيضاءقلنسوةوهى

ويشيع.الحجعمامةأي،حاجىسربانالحجفريضةأداءله

المسلمين.وسعطوالعماماتالعباءأتاستخدام

الباجووالسارونغهوالملايو،لنساح!الشائعاللباس

،الرجالباجويشبهكرونغوالباجوكبايا.والباجوكرودغ

اسمهاملفعةلهويضاف.الجانبينلأحدمضموماويلبس

علىأحيانايوضعالتودونغيسمىرأسوغطاءسليندانغ،

يرتدينالحجفريضةأديناللائيالنساءوبعض.الكتفين

الرجالية.الحجملابسنفس
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ضواحىإحدىاليمينإلىكبيرا.اختلافاالحضرعنيختلفالريف

أعلىإلى.بالسياراتمزدحمةوهيصينيونيسكنهاالتيلامبوركوالا

تقليديا.ريفيامسك!اويضمالالهدوءيوحيريفيمحظر

لاختلافتبعاماليزيافيالأغذيةأنواعتتعددالغذاء.

فيالطعامأصنافتناولالمدنلسكانويمكن.الثقافات

التىالوطنيةالمطاعمفيأو،والإيطاليةالفرنسيةالمطاعم

.الأطباقمنرائعةمجموعةتقدم

ولكن،الصينأرجاءمختلفمنالصينيةالأطعمةوترد

.المسلوقالأرزهوالصينيينلمعظمالرئيسيالطبق

كبيرةكميةعلىيحتويالذيالطعامالهنودويفضل

للهنودالرئيسيالغذاءالأرزيشكلوبينما،التوابلمن

منالوافدينالهنودأننجدالهند،جنوبيمنالقادمين

رئيسيا.القفخذأءدقيقيستخدمونالهندشمالي

يظلولكن،لأخرىولايةمنالطهيطريقةوتختلف

بعضأحيانالهويضاف،المائدةسيدهوالمسلوقالأرز

الأحمر.اللحمأوالدواجنأوالأسماكولحومالخضرأوات

لحميتناولونلافإنهم،الأغلبيةدينهوالإسلامولأن

الحريف،الأحمرالفلفل،الماليزيالطبخلوازمومنالخنزير.

حوالييعيمت!ماليزيا.سكان

الريف.فيالسكانمن06%

كوالاسكانيبلغحينفي

7505.41.1نحوللامبور

المرلعمترالكيلوسممةءفي

هصأفلررى؟اكاض

كوظ"كوتاكينابالورز!2ا
الجلوبىالصينبحر

كاكولاترنجا.حس؟بمح!كالمثيضإع،حبرإترع؟كا

برولايلمسلمص-ا؟لم!أ-ء!ككي!!س

آعس+3لأ-صى3+3!آء!جلاجثيماحملاكلمجمسير!اخ!

نن؟/أ!خ3!أ*إ

لآهوز،لحبرحو...بهثثبوابرررا-ص!1!ض+

3،كاكازر؟كااىلمم--ولكأ!

إندهـني!ي!!ش!*!كالمبربرص

لالتواءاحط
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.الأحرىاوالتواللأ!ندياأضمرواالهند،جوزحليبو

تشملالبلادأنحاءكلفيالشعبيةالوحباتومعظم

والصلصةبالفلف!!مطبوحسمكوهوأسامبيداس،

أه!اومن.حطنتانومنأيامبرسكمنالواردةالحمضية

راقأوأرفروعمننوعهور،الأولامالشهيةفاتحات

الفلف!!مننوعوهو،أصسامبالافيمغموسةالغضةأصشجرا

.االفررمإشوبيانالمهروس

الأنشوفةأوالبصلأوالفلف!!معسلقهبعدالأرزايغلىو

الأرزمنعديدةأنواعوهناك.المطبوغالأرزلصنع-

الهند،جوزحليبمعالمسلوقأ،رز1منها:نذكرالمسلوق

وكذلك،والاعشابالمملحبالسمكالخلو!أالأرزاو
ويع!ثلة!.اسممك!شراوبعضكثيفةبصلصةالخلوط

أ!ند.اجوزورثمنمصنوعةصغيرةآنيةفيأحياناالأرز

هادئة،نارعلىمطبو!بقرلح!زهوالرندانغ،معيؤحص!!ر

الأحمراأطحماأهأ!دجاتالح!صقطعوهوأصساتاياأو

بصبقةالساتايويغطى.الخيزرانأعوادلوساطةالمشوي

ا*يوأهلىويفضلى.أصمودانياأ!وا!اصلصةمنكثيفة

الحريف.الملف!!بصلصةالمضبعالساتاي

حريةالدستورويحف!ط،الرسميأ!دينااللإسلام.الدين

أضسامحاعلىشاهدماليزيافيالأدياناوعدد.العقيدة

الهندو!يةالمعابدنجدالمساجد،فبجانبالبلاد.فيالديني

الدياناتك!!إن:نقولأنويمكن.والكنائسوالبوذية

الثقافيتأثيرهاوتمارسماليزيا،فيأتباعلهاالرئيسيةالعالمية

.الاعراقألمتعدداالبلدهذاعلى

الإسلامى،أضاقويمبامرتبطهةالرسميةالعطلاتمعظم

أ!ييوااطيا!ديأخقويماحسبارئيسيةأحطلاتالكنو

.قصوىعنايةتحد

الثابتةاليوميةا!ظا!رومن.مسلموناصبلاداأهلمعظما

التيالزح!اةالمسلمونويد!ألمساجد.افيالصلواتأداء

المحتاجين.حاجاتلسدتحصص

والأضحى.الفوبعيديماليزيافيالمسلمونيحتفل

لأداءالمكرمةمكةإلى!شةح!المسلمينآلافويتجه

الحج.شريضة

الهندولممية.للديانةالماليزي!تالهنودمعظموينتمي

الاحتفالاتومنالسئ.منصغيرةمجموعاتوهناك

وثايبوسسام.فافيديباأوالأضواءاا!احتفاللهندوسالرئيسية

يدعىبطاغيةالإطاحةبواقعةيرتبصأالأولاوالاحتفال

أصدور.باالوفاءابمرا!يرتبصأأضانياأما.ناراغاسوران

لهمبالنسبةيمث!!ويساكفعيدالصيني!!؟بينأتباعوللبوذية

ومماته.وبعثهبوذاميا،دهيمهمةأحداثثلاثة

أممنيسةاأتباعطائفةهيالرئيسيةالنصرانيةوالطائفة

الانجليكاني!تمنأعدادوهناك.الكاثوليكيةالرومانية

!

!

الأغلبية،الملايويونيش!!لحيثالعرقيةالمجموعاتمختلفتضمصورة

!لايويون.الصورةتضمهماس!معص!ألحمود.ات!أصيميودايليض

وقد.أطواثفامنوغيرهمالمعمداليينواهيثوديستي!تر

التعليم،حقلفيكبيرادوراالتنصيريةأجعثاتامارست

بريطانية.مستعمرةماليزيا!سانتعندما

والثانويةالابتدائيةالمرحلةالتعليميالنظاميضم.التعليم

الثلاثى.والنظامالثانويةفوقوالمرحلةوالعلياالمتوسطهة

ويستمر،السادسةمعنفيالالتدائيالتعليمويبدأ

الابتدائية.المدارسمنأنواعثلاثةوهناك.مشواتأسست

حينفي،الملايويةهيالوطنيةالمدارسفيأخدري!م!اأخة

.القومياتهذهمدارسفيوالتاميليةالصينيةاللغتانتستحدم

الاستدائى.تعليمهمالأطفالا%09ااحهل!!ط"

مز.هـي-ى-

لامبور.كوالافىالكبيرالجامع
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التعلي!ام!سنوات!متتلاميذهايقضىماليزيافىريفيةمدرسة

التالوي.التعليمم!سنواتخمسوحواليالابتدائي

ماليزيا،الباهاساالتلاميذيدرس،المتوسطةالمرحلةوفي

،والعلوم،الإنجليزيةواللغة،والادابوالفنونالملايو،لغةأي

والفنية،البدنيةوالتربية،والصحة،والتاريخوالجغرافيا،

ال!سلامي.الدينوعلوم

المتولحمطةالشهادةامتحانيعقد،!عنواتثلاثوبعد

ويمكن.التعليمشهادةأيبلاجرانرنداسجلالمسمى

سجللامتحانعامينبعدالتقدمالناجحينللتلاميذ

الشهادةامتحانأو(الماليزية)الشهادةماليزيابلاجران

بالجامعاتالالتحاقفيالراغبونالطلابأما.المهنية

شهادةلامتحانيتقدمونثم،إضافيتينسنتينفيدرسون

الماليزية.العلياالمدارس

الملايوجامعةأقدمها،سئجامعاتماليزيافيوتوجد

ولكن.أم959عامأنشئتالتيلامبوركوالابمدينة

الذيام،509عامإلىيعودالجامعةلهذهألحقيقيالتاريخ

،بسنغافورةالملايوجامعةوكذلكرافلز،كليةتأسيسشمهد

جامعةمنكلأصلويعود.أم949عامافتتحتالتي

تعليميةمؤسساتإلى،للزراعةوماليزياللتقنيةماليزيا

سابقة.

،أم969عامبنانجفيالعلومجامعةافتتحتوقد

الحكومةأسهمت.أم079عامبانغيفيالوطنيةوالجامعة

فيالعالميةالإسلاميةالجامعةتأسيسفيأم829عام

يونيفرستىجامعةافتتاحأم849عاموشهدجايا.بتالنغ

كايدا.بمدينة(الشمالية)الجامعةأوتارا

أمانةمجلس:المهمةالعاليالتعليممؤسساتومن

تنكووكلية،الوطنيينالسكانأمناءمجلسأيراجمطت

عديدةدرامميةبرامجالمؤسستانهاتانوتقدم.الرحمنعبد

أنهماكما.الدبلومدرجةلنيل،المهنيينوشبهللمهنيين

برامجينظمان،الأمريكيةالجامعاتمنعددمعبالتنسيق

التعليموزأرةوتدير.الجامعيةالشهادةلنيلالدارسينتؤهل

لتدريبكليةوعشرينوسبعا،التعليميةالكلياتمنعددا

التحليميتلقونالذينالطلابعددإجمالىويبلغ.المعلمين

000208نحوالماليزيةوالكلياتالجامعاتفيالعالي

نفقاتمن%59علىمايربوالحكومةوتتحمل.طالب

العالي.التعليم

منوالثلاثونالحادياليوميعد.الوطنيةالاحتفالات

منسلسلةتقامحيث،الماليزيالوطنياليومأغسطسشسهر

فيهايجريقوميةمناسبةوهناك.والعروضالمسيرات

وذلكماليزيا،ملكبرتوانداييانغميلادبعيدألاحتفال

يونيو.شهرمنالخامصاليومفي

الدينيةالمناسباتمنبالعديدالماليزيينجميعويحتفل

خاصة.عرقيةدلالةذاتتكونقدالمناسباتهذهلكن

أنحاءكلفىالدينيةمناسباتهمبجميعالمسلمونويحتفل

.رمضانشمهرفيالصومشعائرالمسلمونويمارسالبلاد.

حيثوثايبوسامديبافاليبعيديالهندوسويحتفل

يأإبداءدونناريشمريطعلىمختارونأشخاصيمشي

أجسادهمالبعضيعرضالاحتفالاتهذهخلالوفيتأثر.

زيناتبحملآخرونويقوم.طويلةإبرفيهاغرزتالتي

وتشكل.بعيدةمعابدإلىطويلةمسافاتعبرثقيلةدينية

المركز-مباشرةكوالالامبورخارجتقعالتي-الباتوكهوف

.السنويثايبوساملمهرجانالرئيسى

ببدايةاحتفالآ،الرئيسيالدينيالصيميالمهرجانويقام

أوينايرأخرفيعادةذلكويكون.الجديدةالصينيةاسشة

انقلاببعدجديدقمرأولبزوغليوافقفبراير،أول

.الشتويالشمس

للالهةشكرهموئقدمون،جماعةبالصلاةالأسروتقوم

بالمباهجتمتلئالاحتفالاتوهذه.مضىالذيالعامعلى

بالورقالمغلفةالهداياالصينيونوسبادل.الكثيرةوالولائم

وتشمل.حسنفألالأحمراللونبأنلاعتقادهمالأحمر،

،الشموعوإشعال،الناريةالألعابإطلاقالاحتفالات

ايلأسلاف.أجلمنوالصلاةالجعبىأعوادوإحراق

وهيالصينيةالسنةفىأخرىمهمةمناسبةوهناك

لظهورالأخيراليومفيالاحتفالاتوتبدأالقمر.مهرجان

سكانكلويشارك.الجديدةالمسنةبدايةمنذقمرثامن

عنالتعبيرطقوسأحديعدالذيالاحتفالهذافيالمدن

هذهفىعاداتهمومنالحصاد.موسملخجاحالشكر

.الحلوياتمنوغيرهاالقمركعكاتتقديم،المناسبة

فيللنصارىخاصةمناسبةفهيالمسيحميلادأعيادأما

منوغيرهاالميلادأشجارتعرضالمنا!مبةهذهوفيماليزيا.

التجارية.والمجمعاتأعنادقافىالزينات



ماليزيا136

لطريتمهوتصتىلماليريا.انشرقياحساحلاكأشاتعةالورقيةالطائرات

همة.إهـااداا!لملأالىتقاالإام!لكثيرا!يها

الرياضةضروبتشمل.والتسليةالرياضةضروب

وركوببالسهاماشمايةفنونماليزيا:فيتمارسالتي

فيالأبطالمنعدداماليزياقدمتوقد.الشراعيةالألواح

السلة،كرةممارسةأيضاوتشيع.والهوكيالريشةلنس

وأكثر.والتنسوالإسكواش!،،والجوأف،الطاولةوتنس

الملايويونويستمتع.القدمكرةهيشعبيةاشياضةأنواع

لعبةأسكفهنا.التقليديةاشياضةضروبمنلالعديدأيضا

الراكلاوتصويببركلالإعبونافيهايقومالتيراغاسباك

الهسدي(الأسع!!نباتفيأشرطةمنمنسوجةكرة)وهي

أاللأرض.اتلمصأندونآخرإلىلاعبمنتنتقلبحيث

ونجدالهواء.فيالحرةإبقاءصىفشلىإذااللاعبويخسر

شعبيةالأكثرهي(الورقيةئراتأ!إا)إطلاقالواولعبةأن

طائراتدبناءالإعبوناويقوملماليزيا.الشرقيالساحلفي

يستيمالذياللاعبفيهايفوزمبارياتوتعقد.محكمة

فيفترةأطولويبقيها،ارتفاعأعلىإلىطائرتهيطلقأن

تدويرسرعةأننجدماليزيامنأخرىأجزاح!وفيالحو.

أخناشسباالبالغ!تمنفرقتقومو.شائقةشععبيةلعبةالمغزل

أطولدائرةالمغازلمعظمإبقاح!يستطعفريه!أممبلمعرفة

.فترة

وأبنكاكتدعىأخرىلتمعبيةملايويةرياضةوهناك

عنوالدفاعالرقصتجملينتقليديةلعبةوهي،سيلات

النفس.

منمزيجوهياجريينالمالدىالمحبمةا!!ياضةألواعصصنوسيلات

أصفم.اصءارر!ا!اشحصأا

ماليزيافيالتقليديةالفنونتشمل.والحرفالفنون

معاركأو،مغامرةفيمشاهدتمثلالتيأصشعبية،االرقصات

منبإيقاعاتمصحوبةالرقصاتوهذه.غراميةوقائعأو

تسمىالبامبوأعوادمنوآلة،القرصيةالأحراسوأ!بولا

مزماروهياليسولنغتشملأخرىآلاتوهناك.آنكلونغ

وتضم.وترينذأكمائاتشبهأسةآوهيالرلا!رأجامبو،امن

الموسيقييرمهارةاحتباردىيستحدمكميراطكملاسماأوبيريانا

مجو!ة.خشميةكتلةسالطهل!ي!عهدا.التاشميما!
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شعبيةالرقصاتأكثرتعدالتيالجوغترقصةالرقصات

الثقافيةالمهرجاناتفيتؤدىالرقصةوهذهماليزيا.في

الاجتماعية.المناسباتمنوغيرهاالزواجواحتفالات

التي،الشعبيةالبرتغاليةالرقصاتإلىتتئأصولهاويمكن

القرنفيالتوابلتجارةمرحلةأثناءملاكاإلىوفدت

منزوجانالجوغترقصةويؤدي.الميلاديعشرالسادس

وتؤدى.واليدينبالقدمينلممريعةحركاتيؤدياناللاعبين

وفيهاأيضا،الاجتماعيةالمناسباتفىتاريننانجرقصة

أما.ملونةبمناديليلوحونوهمبخفةالراقصونيتحرك

فتشمل،ألاممتعراضيةالفنونمنالأخرىالأنواع

الأراجوز.وعروض،الراقصةالمسرحيات

بوساطةتؤدىالموسيقيةالفرقتقدمهاالتيوالعروض

ملايوية.موسيقيةفرقة

وهي(الظل)خيالأيكلتويانغعروضوهناك

منالمصنوعةالدمىتنعكسوفيها.قديممسرحيشعكل

عليهامسلطالأبيضالقماشمنشاشسةعلىالجاموسجلد

هذهانعكاس،المتفرجيشاهدبحيث،زيتيمصباحضوء

الشاشة.منالاخرالجانبمنالدمى

الساحلعلىالورقيةالطائراتإطلاقلعبةوتشيع

التقليديةالورقيةالطائراتوتكونلماليزيا،الشرقي

يونغماكالراقصةوالمسرحية.بالألوانومزينةمحكمة

والأوبراالرقصبينيجمعمعبر،مسرحيشسكلهى

منمئاتعدةإلىأصلهاويعودوالكوميديا،والمسرحية

السنين.

لاختبارالحصاد،موسمنهايةعندالمنافساتوتعقد

الضخمة،أوبيالريباناطبولدقفيالموسيقيينمهارات

.م.،6حواليقطرهايبلغجوفاء،جذوعمنالمصنوعة

ضاربوأسلوبوالإيقاعالتوقيتعلىنقاطوتمنح

.الأنغاموكذلك،الطل

علىالنحتماليزيا،فياليدويةالحرفوتشمل

الأقمشة.علىوالمشغولاتالفضيةوالمشغولاتالخشب

لها،وصباحوسرواكوترنغانو،،كلانتانأنومعروف

سكانويتخصص.أليدويةالحرفمجالفىغنيةتقاليد

الباتيك.المسماةالصبغفنونفيكلنتان

السطح

.وصباحوسرواكماليزيا،جزيرةشبهماليزياتشمل

فيوتمإلبلاد2.كم433.033تبلغمساحةتغطيوهي

بينفيما،والجويةالبحريةللملاحةبالنسبةإستراتيجىموقع

الأقصى.والشردتىأوروبا

والأعاصير.والبراكينالزلازلمنخاليةأيضاوهي

جبلية،وشلالات،واسعةسهولمنالأرضوتتكون

وشواطئ،ومستنقعات،مثيرةجيريةوكهوفونتوءات

متعرجة.وأنهاررملية

سلسلةبوساطةقسمينإلىتنقسمماليزيا.جزيرةشبه

التايلانديةالحدودمنالسلسلةهذهوتمتد.باريسانجبال

إلىقممعدةوترتفع.الجزيرةشبهطولنصفحوالىإلى

مثلعاليةمنتجعاتوهناكالبحر.سطحفوقم000.2

غنتنج.ومرتفعاتفرازرسوتل،كمرونمرتفعات

عدةعلىالجزيرةشبهمنالشماليالنصفويحتوي

السلسلةجانبيمنكلعلىمنخفضةجبليةصعلاسل

غنئتاهانتوجد،السلاسلهذهإحدىوفى.الرئيسية

.الجزيرةشبهفيقمةأعلىوهيم(،2ر)187

وفى.الشماليةبورنيومعظميغطان.وصباحسرواك

طبيعياحاجزاتشكلجبليةسلاسلعدةتوجدسرواك

هذهوتمتد.الإندونيسيةكاليمنتانمحافظةعنيفصلها

تمتدحيث،صباحنحوالشرقىالشمالاتجاهفىالسلاسل

وتتقاطع.الغربيللساحلموازيةبصورةكروكرسلسلة

شمديدةوتصبحصباحداخلفىوالتلالالجبالسلاسل

(م101.4)كينابالوجبلويعتبرالعبور.وصعبةالوعورة

ماديتروسماليزيا،وفي،جبليةقمةأعلىصباحفى

م(.22)957يوكنتامبووجبلم(5.2)89

أبراجاالجيريالحجرنتوءاتتكون.التفاريس

النتوءاتهذهوتضمالبلاد.منعديدةأجزاءفي،ضخمة

سكانبعضوقام.الجيريالحجركهوفمنمجموعة

صينيةمعابدإلىالكهوفهذهمنكثيربتحويلماليزيا

الكهوفهذهتقدموصباحسرواكوفي.وهندولمسية

الخضرأواتالمزارعونفيهاويزرعغنيةتربةذاتكمرونمرتفعات

ماليزيا.ألحاءكلفيتماعالتيوالزهور



ماليزيا138

منباعتبارهاللتصدير،الطيورأعشاشمنوافراحصادا

.الطعامأطايب

موئلا،صباحشرقفيجومانتونغكهوفوتشكل

سلالمالسكانويتسلة!.السمامةطيورصغارمنللملاين

إلىللوصولم09يبلغعلوإلىالخيزرانمنمصهشوعة

أعهوف.اجدرانفيالمنتشرةالأعشاشا

.وصباحسرواكفيالاليزيةالأنهاراأكبروتوجد

ونهرحصم(،5)63سرواكفيريجانغنهروأطولها

الأخرىاالأنهاراب!!ومنكم(.ء)63صباحكيناباتائفي

شيبارام:نهرماكيزيا3حزيرشبهفيوبراكباهانغنهرا

طوأ،يبلغأصو!!ماييريافىالساحلىوالخط.اكسرو

سرهـاكشيشم22د3رالحزبهـةشبهفيأكملم039

وصباخ.

ورطبحاروهوا!ستوائيمناحالماليزيالمناخ.ا!لناخ

مستوىعندالحرارةدرجةمتوسطويبلغ.العاممدارعلى

وأدنىأعلىلينقليلوالفرق.م652النهارأثناءفيأجحرا

التلالعلىالحرارةدرجاتمتوسطويبلغ.حرارةدرجة

الأراضيفيالحرارةدرجةتهبطوقد.م851حوالي

فيخاصة،الليلأثناءفي،م052مادونإلىالمنخفضة

بشكلعالالأمطارومنسوب.غزيرةأمطارهطولحالة

عام.

البلاد،شماليفيموسمياطالعاالهطولويأخذ

وتكون،الموسميةالرياحموسمشيالأمطارمعظما:تهطل

معثسعةرلاحاوما..ى:ل!.الموسصةلا-11
-رسلو!مبر-سهر.-!-!اس-

هطولإلىيؤديمما،الجنولىأص!تالحرمنبةأصوباش

ماليزيا،جزيرةشبةمنالشرقيأحساحااصيعزيرةأمصار

فيفيضاناتوتحدث.صباحوخسرهـاكقيا%أصساحلى:ا

وتكونالشرقيالساحلولاياتمنمعينةأجزاءبعض!

جافةوسبتمبرمايوبينفيماالغرليةالجنوبيةالموسميةاشياح

نسبيا.

؟!-:.!رر!---ممرك!!بللودهـ!

ش!ىعيظارادر-ندسا

ماب%.لا-2ص.!ر.بوصتدالإهادر"

هـكوالوهـلحى.لييولا!01لاما

أبرولاىفكتورلس!

بهوانرسيرك!.لاواس."بوليواسسم!دنا

لممير"شعبوتياماسير*6*!3!3و02لوصوهـ

.-لرطممدا!سيلنينربح!

بايونجرأسايركنرلالونجمال!وط!ووصتانا

ببللودو!ممر!أللإلرأدونج..ماليزيا

موكلا.-السياسلةالخريطة

لاتدتاح06وطنىمتنزه

أ!كا/و،!راأبودولبةحدود

دات!ورأسلم-.-لأ!ءلمحروللملأ

-...لو!-ت!ا؟ولاياتحدود

سملان-ب!،ولأش!أ.ونلونجرئيسيطريو

.-!."-حصح!ايةحديدلسك

..*!ط3النفطأنابيبخط

لا."لح.
كعالنالطحعول

س*لىرا+"كال!لمميو!.م!أ!21لو-باووالوطميةالعاصمة

.-اندونيسياموراماوايولايةعاصمة

115سمشوهطز!لأ151،ءاخرىمدلى
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فيالاستوائيالمناخيساعد.والنباتاتالحيوانات

وتتراوح.والحيواناتبالنباتاتغنيةحياةتوفيرعلىماليزيا،

والحزاز.الجبليوالبلوطالكازواريناأشجاربينالغابات

الأراضيمنكبيراجزءاالمطيرةالمداريةالغاباتوتغطي

وتعد،الماضيةسنةمليون013ارعبرنشأتوقد.المرتفعة

أكثرتعدكما،العالمفيالغاباتوأقدمأغنىالغاباتهذه

علىتحتويوهي.العالمفىوتنويعاتعقيداالبيئيةالأنظمة

000.9منوأكثرالأشجار،مننوع6و...منأكثر

الاستوائيةالغاباتتحتويكما.الأخرىالنباتاتمننوع

نوع02و.،المزهرةالنباتاتمننوع8).00علىالمطيرة

.الثديياتمن

أكبرتنتجوهيونادرافريداالأنواعهذهبعضيعد

منوالرافلسيال.العالممستوىعلىالمعروفةالأزهار

غاباتفيبكثرةوتوجدلها،لاجذعالتيالطفيليات

تعتبرالتيالخبازىالأزهاربينومن.وباهانجوبيراقصباح

ألجنيبي-صين

لؤيا

5116

لتمكال

أ

أ

"أ

صبم
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عائلةمنأشجاراالغاباتوتضم.الوطنيةالزهرة

الغاباتوتضم.م06علوإلىتصلالتىالدبتروكاب

والكرمةوالسرخسالمتسلقةوالنباتاتوالنخيلالخيزران

هكتارمليون12نحوالحكومةخصصتوقدوالأركيد.

.والغاباتالنباتيةللثروة

الحياةأنوأعمنعديدةأشكالآالقانونويحمي

السعلاةبالحمايةتحظىالتىالأنواعأكثربينومن.البرية

الداكن،والنمروالفهدالأرقطوالنمروالببرالقرنووحيد

الذهبيوالقطالمفلطحالرأسذووالقطالسنوري،والببر

فىالحيواناتهذهمنلممبعةوتعيش.الكستنائيوالقط

وتضم،وصباحسرواكفيوخمسةماليزيا،جزيرةشمبه

منأنواعوعدة،التدرجطيورمننوعا18المح!يةالطيور

.قرنأيطيور

أكبرمننيغاراتامانمتنزهيعد.القوميةالمتنزهات

2.كم4)003تبلغمساحةيغهطيإذ؟القوميةالمتنزهات

5112

تالارانا

بمتومبات

كولابار

هـ.ريدانجه

نونرنجالاكو

انجن!أط!الادوكوا

!لمص

اكل!أ!

ساذجيأ

شرقاتائد؟،ح

سونكلا؟لاى!!-

ع!3يائا.:-!-*3ءلا/كا!كالأ

اهكوسيتا-ر-ص*!!عىكاع!!كا

لون.بيدوس--ءسع+

تاونبم

لم!"أهـءبلرلمكرأئصلم

!لاا

سيراب

ناتود!و

!نماس

تامبلانءجزر

ماتاك

.!سلانئا.!

ر!-8،!!مباس

--لمحخئ!يهحلضص

جمابإيرابو*

كرتى(د

لبسكوء،

ءصحبيرانتوتلمتشوكا!

ور..ا!أعءع6كواثدا

بلنتوربيكا.

لاكو

نيناسي

.سسص.4صءرو!لج!نجليو

كم..!لا.*جمامي!سبجأ

امواروا"

!باتوباهات.-كولاص-ص

.نتتالسكبشل.صو.لجوهو

دسبوسنغا

7-بالألاوانال!**"!؟لاتا!لأ؟

31،!

؟بلهد!
دالوكباجان

اي!!ن!دنجورع

1ث!\دكسنئؤرت

او!يولراباه!.نسياحب!جايا

إ!فدفهـيل!ث!ثاح!ط

أكم06

-

أميل000
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الاستوائيةالغابات

معظمتع!هياللطرة

ماليزيا.ديالحبليةالاطق

إقليمفيالقريةهده

وفى،:صماحسرواك

حبليطهرالحلفية

الحمالأعلى!يما،أ!،

ماليريا.فيارتفاعأ

ماشيزيا.فينوعهمنالأليلكانأم939عامتأ!يسهوعند

وترنغانوكلانتانباهاجمنطقةفيالمتنزههذاويوجد

.الغاباتتغطهاالتيالجبليةالحدودية

مساحةتغطيسرواكفيمتنزهات!مبعةتوجد

تغطيالفوية،للحياةمحمياتوثلاث2،كم083

ممرأكبرالقوميملوعنونغمتنزهفيويوجد2كمأ،007

العالما،فيطبيعيةغرفةأكبرويعد(،الغزلان)كهف!كهفي

جنوبفيكهفوأطول.سرواكمغارةباسمويعرف

أغوميانياهكهوفومتنزهتر،وكليرركهفهوآ!مياضرقي

باكوومتنزه،فيهالتارلإلموجودةماقبلبآثاراحشهيرا

قوميمتنزهوأقدمأولوهوكوشيئ!منبالقربالقومي

.سرواكفي

متنزهمنها،قوميةمتنزهاتستةصباحفيويوجد

المرتفعة،الجرانيتيةهضبتهبسببالشهيرالقوميكنابالو

جبلوتضم(.المرتفعةالهضبة)أيماسفتسمىالتي

المتنزهوهذااسميا.شرقيجنوبفيقمةأع!كينابالو،

نوع000/1علىمايربويحويإذ،النباتيةبالحياةغني

أنواعوتسعة،الرودودندرونمننوعا72والأركيد،من

ماليزيافيالأمطار

ماليريا!يالأمطارمعظم

الرياح!ترةأتماءتهطكل

الشرقية،احثمماليةاالموس!ية

.ومارس!فصبرب!ت

لالسلتيمترا!مطاركمية

!ا-كبر34ة:!

002!نأطا

الدلب!نجت!لفى

الجلولىالصسحز

كوتابار

للالرنجاذكو

ظخت3

!!بر.،-ءفي+ل!!!بما!

!أ1كا!.---.--ناجوهورمسبر(-

لمحورع*!ءء-

زر\6!*ا3.!ئنف-!:!9

ء2اس!ي!احط-!2،انيسب!نلإوإ



إلى،السرخسمننوعا054وحواليالنابنطنباتمن

القوميتيقابالاومتنزهويتألفالرافلسيا.نباتاتجانب

فيالبركانيالوحلمنتكونت،صغيرةجزرثلاثمن

هذاومياه،كلياسجزيرةشبهخارجكيمانسخليج

ويحتوي.المرجانيةالشعبرؤيةمنت!كن،صافيةالمتنزه

صمابي،غايا،جزرمن)المكونالرحمنعبدتنكومتنزه

أنواعأكثرمنوأحدةعلىوسلأمانوكان،ماموتيك

ويتكون.العالمفيتنوعاالبحريةوالحياةالمرجانيةالشعب

سلينغان،،غوليسانجزرمنالسلاحفجزرمتنزه

السلاحفلتكاثرموضعوهيكسيلوباكونغان

الشاطئإلىتخرجالتي،البحريةالسلاحفأوالخضراء،

بيضها.لتضع

قتصادلاا

الاقتصاديةالنظمأقوىمنواحداماليزيااقتصاديعد

كبيرحدإلىاقتصادهاويعتمداسيا.شرقيجنوبفي

إلىوالقصدير،والأخشابوالمطاطالنفطإنتاجعلى

المصنعة.والسلعالمحاصيلمنأنواععدةجانب

كانوإنرئيسيا،دوراالزراعيالقطاعيؤدي.الزراعة

فيمساهمتهتراجعتوقد.الماليزيالاقتصادفيمتناقصا

القرنمنالثمانينياتعقدخلالالمحلىالنابخإجمالي

الزراعة.مجالفىالسكانثلثويعمل.العشرين

النخيلوزيتالطبيعيللمطاطمنتجأكبرماليزياتعد

فيالنحيلزيتنصفمنأكثرتنئالبلادإذ،العالمفي

الأراضى.منهكتارمليون71.قدرهامساحةمنالعالم

ماليزياوتشجاصعصرها،المعاصرإلىبالشاحاتتحقلالنخيلجوزثمار

المحيل.زيتم!العالمإنتاحدص!منأكثر
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من،العالميالإنتاجثلثمنأكثرفينتجللمطاطبالنسبةأما

رالغهيوماليزياتقريبا.هكتارمليونيمساحتهاتبلغرقعة

منهكتار0002131يحتلالذيللكاكاو،منتجأكبر

زرأعتهتمتنسبيا،حديثمحصولوالكاكاوأراضيها.

العشرين.القرنخمسينياتعقدفيتجارينطاقعلىأولأ

بكمياتويزرع،صباحفيمحصولأكبرثانيالانوهو

الأرزهيالمهمةالأخرىوالمحاصيل.بيراقفيكبيرة

والتبغهكتار(7؟003)والفلفلهكتار(000،026)

(هكتار000/392)الهندوجوزهكتار(000،21)

الاستوائية.الفواكهمنوكثيروالشايوالأناناس

كيوحدائقطريقعنالبرازيلمنالمطاطأحضروقد

بماليزيا،الأبحاثمؤسسةبذلتوقد.أم876عامبلندن

تحسيناتإدخالوفيالإنتاجمعدلاتلزيادةكبيراجهدا

التصنئوالتسويق.ع!لياتفي

أهمهي،النوعيةحيثمنماليزيامطاطمواصفات

جودةعلىالحكمأساسهاعلىيتمالتيالعالميةالمواصفات

علىأولآزراعتهتمتالذيالنخيلوزيت.الطبيعيالمطاط

منذبسرعةتطورقدأم719عامفيتجاريأساس

العشرين.القرنمنالسبعينيات

خشبمثلومنتجاتهالخامالصناعةخشبيعد

الأثاثوصنعالخشبوقولبةالخشبيةوالقشرةالأبلكاش

معدنية.غيرأوليةمنتجاتكلها

ال!ولىالدافعةالقوةالقصديرتعدينكان.التعدين

وفيماليزيا.فىالاقتصاديوالاستقرارالتنميةخلف

وماليزياالتدهور.فيالصناعةهذهبدأتالأخيرةالسنوات

)فىالمصنععمالويقوم،الرئيسيةالماليزيةالصساعاتم!واحدةاللطاطمعالجة

اللبنية.العمارةيسمىاللولىلبيسائل!نطالمطم!ألواحلإلتاح(الصورة
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البراري!بعدأسمالعافيللقصديرضنتحأكمرثالثةالان

نيسيا.وإندو

تحت!!ر.بسرعةالطبيعيأخازاوأضفصأاصحاعةوتطورت

احتياطيحجماحيثمنعالمياعشرالثالثالمرحصماليزدا

أخفط.ااحتياطيحيثمنا!شىهـيراروالثاني،الطبيعيأكازا

أ!ذهب.ارالنحا!هيالأحرىاوالمعادن

طى11أصاقياةءالقطاهذاحصةارتفعت.التصنيع
!ا!ي!

أعرناثمانينياتا،أرفي%02حواليمنالإجمالي

.أم686عافي%62إلىالعشردن

،ممياتالإأس!ترواقصاحيأ!-هـىاأ!شاعمةاالنشاطاتر

مشجاتر!أاهصاأر،الأقمشةواالبلا!متيكوصناعات
أ!ساعاتاأخف!صأارأح!جمياثيةااطوادوتؤدي،الأحشاب

الاقتصاد.فيالأكمميةامترايدرادوالمتطورةالتقنية

أقامتالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

فيمصهمانعالإل!ضروليةأجابانيةاوالأمري!صةاالشركات

ووجود،والسياسيالاجتماعيلاممتقرارهانظراماليزيا

هدهوأصبحتالملائ!ا.ا!،قتصاديالمناحواالمدربةالعمالة

أخةثاماكيزيارأجلاد.افيأصناعاتاأكبرال!نالصناعة

بعدأأحااشيأطت!!املةاالإأحضرونيةللدوائرضنتجأكبر

مصدرصبررأ!،أجالانواالأمري!صةاالمتحدةالولايات

تن!ترآ.العامستوىعلىالت!!ا!لةالإأممترونيةللدوائر

الموصا،ت،شبهمت!م!صناتالإلكترونياتصناعة

أ!موت،اومكبراتأط!صفاتوا،السليكونورقائق

والمعداتوالتسجيلاشاديووأجهزةالهاتفأحهزةو

.والساعاتالومميقية

معيارةينتجآسياشعرقيجسوبفيقص!!ا!أهوماليزيا

مؤسسةصنعتوقدساغا.الروتونوهيأ!ةخاطميةر

لثركةمعأضعاونباالساغالمميارةأضقيلةاللصناعاتماليزيا

.أجالانبامتسوليشي

فيتجاريةدولةأحجرثانيةماليزيا.الخارجيةالتجارة

مشغافورةعليهاتتفوقإذآسيا،شرفيحسوبلدررالصةأ

حدما.؟

عقديفيحجيرحدإلىالحارحيةأخحارذاتغبهـممصقد"

شركاءوأكبرأمحشرين.اأغرنامرأخماسنياتواأحسبعينياتا

والولاياتاليابانآ،سنغافورةحاصةواشالصةأ!دوإشياما

شركاءوهناك.بيةروالأرالمجموعةأدوالأمري!جةاادتحدد

الجنوبيةحورياووألمانياأجاأستراه!ا:مهمونآحروننجاريون

وتايلاند.تايوانر

البحريالنقلماليزيافيالنقلمنفاأيشم!!.النقل

ماليزياجزيرةشبهفيتأ!ااوشب!صة.الحوية!أ:الخصوا
الطرقمنكم00027وتبباكشيء،سعضصتيفة

وتحتوي.أصلاياتاداخلقأ!ااوأجةأ!ميدراارامحلية

إلىالشمالمنرئيسيبريأصريهتعلىأجةالحاأحثمب!!ةا

علىمماثلوآخر،الغربيأصساح!!اامتدادعلىالحنوهـ،

إلىالشرقمنرئيسيينوطريق!تأحثمرشياأحساح!!اامتداد

الو!عطىالأجزاءفيأسداخليةاالجبالسلسلةعبرأكربا

لر"3-جماخزبرحمجاأهـصفيتنابم-- لم!حصرل!مراكر.مطاطمرارع!

كا!.معدسهارسالات.احرىمرارعإ-ع

!حمبما!مورالهددحورلاصءص-شص!-------3-ى---------ص--ء--"س)إ----لعطلمس)-لأ!!

لم2!!!-!محاطوص!ا!سماكعالا!

!افهحدالفلبيين

اللأ!سممفالجلوصالصينبحزحمصأ

ور3طصصء.اسماكعالصأة

.لالصأيرولاى

اداكرل!!ص-حمعطء--.ص
اررطسيعاص

!ح!الهددلمإ1،6*اله!دنجحو!
الححيل3!:.؟اكلطنج!!

،طلأ،،1

.!!هـو-أ،تر-!هـو3-ع(ا.لم!!.؟

-اكألت--.لو-!ء-،لأ

،ئنكاطءزو6!!-*!

!لسواعمح!اح!يهس!-ح!!كز!سحه!،علدونسمدماالى!!/

!!6!ا-5شبن!هو---س-----------.،س---.----ص----حا--،-ى/2س

مواقعتوص!!كدأطثومادىيا.فيالأرضاا!متعا،لأسلو!صر!تهالحريصهاهدهآسيا.ضرقىلىحسوفياقتصاداأ!اررراأشوىمرواحدةماليزيا

اصيد.اومماطهتالحصهـولثا!راكركأالصااعمومزاراطعديةتالأرساطا
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يجريبريةطرقشسبكةوهناك.الجزيرةشبهمنوالشمالية

وأكثر.المتزايدةوالنقلالعسياراتحركةلمواجهةإنشاؤها

طولهيبلغالذيالسريعالطريقطموحاالمشروعات

باهروجوهورمنأيالجنوبإلىالشمالمنكم097

التايلاندية.الماليزيةالحدودعالىهتامكايوب!صتإلى

بورتمنكلانغواديفيجديدسياراتطريقوهناك

لامبور.كوال!كلابإلى

متطورةغيرفهي،وصباحسرواكفيالوقشبكةأما

أهميةالنهريالنقلويزدادالتشييد.!ميئةأنهاكمانسبيا،

الساحلعلىالبحريالنقلوكذلك.آنكناباتانغنهرعبر

الولايةحجمجعلسرواكوفي.سابقهعنأهميةيقللا

أمراالطرقتشييدعمليةمنالسكانوقلةالأنهاروتوافر

.اقتصاديوغيرشاقا

النقليستخدموصباحوسرواكماليزياجزيرةضعبهفي

رحلاتالقوميةالجويةالخطوطوتوفر.بكثرةالمحليالجوي

النائيةالقرىإلىوكذلكالولاياتوإلىمنمنظمةجوية

وصباخ.سرواكفي

مرافقمنعددماليزيافييوجد.الاتصالات

الشبكاتوتتصل.والخارجيالداخليالاتصالوخدمات

خطمليون32.وتوفرالهاتفدورمن053بالمحلية

061منأكثرلنحودوأجةخدماتوهناك،للسكانهاتف

قوا.

وسرواكماليزياجزيرةشبههبينالاتصالأصبحوقد

كوانتانبينبحرياتصالخصأبوساطةك!صاوصباح

كينابالوكوتافيصناعيةأقمارمحطةوتوفر.وكوشينغ

لهاتينيسمحمما،وصباحسروأكبينفيماهاتفيةقنوات

جزيرةشبهفىالتلفازمحطاتبثبتلقيالولاسين

ماليزيا.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جمترا

شاهأزلان

مححدحاجيإيمسحاق

تودعمدالرحم!،بنإسماعيل

عليمحمدلنإسماع!!

باقيالدينأمين

إلهامىالدينبرهان

تن،ليراك

خولىتشىتان

ليمغتش!

لونغجعفر،

!،راملى

ثيروعنادفيراساميتولى،سامباشان

راجا،عبداللهسلطالىبنشعلان

نكوتوا،لرحمناعبد

تنكو،لرحمناعبد

توكدا،يعقو!شحمناعبد

تنعيبا

كجايعبدالرحيم

تود،حسينلنعمدالرزاق

أنجكوعبدالعزيز،

بالاعمدالغفار

هالتحم!اطمة

داتوكمحمد،سمحادير

داتوك،هتامموسى

تواهاج

رلمجشاردالسير،وسشدت

المدن

كوشينجساندكانإيبوه

ملقالامبوركوالاتاودحورج

بالوكيماحصتالاهروجوهور

والمقاطعاتالولايات

لام!وركوالاحوهورالماليزيالاتحاديالإقليم

حزيرة،دبوالا!رواكهاحلا

ملقانجورسيلالناج

سمبلاننجريصباحبرليس

يداكاليراق

كلنتانلوترلعا

النباتيةالحياة

شعحر،الرامبوتانشحرة،نةالدوريا

الحبزشحرةرافلسيا

صلةذاتأخرىمقالات

المضايقمستوطمات!منغافورةإسدوسسيا

بصلملااتاريخ،ليزيامابورنيو

الملايويونحكومةماليزيا،آيىشرقيحو!شو!رابطة

الموضوععناصر

السكان-أ

العرقيةوالمجموعاتالسكانعدد

اللعات!

المعيشةأمماط-خ

الملاس

العذاءهـ

الدي!

التعليم-ز

الوطحيةالاحتفالات-ح

والتسليةالرياضةضرو!-ط

والحر!المنولى

السطح-2

المماخ!دماليزياحريرةشه-أ

والنماتاتالحيواناتهـوصماحسرواك!-

القوميةالمنتزهات-وأضضاريصا-ج

لاقتصادا-3

الحارجيةالتجارةدارراعة

لنقلاهـ-ي!التعد-ب

لاتلاتصاا-ولتصنيعا

أسئلة

ماليزيا؟فيالرئيسيةالسكانيةالمجموعاتما-أ

ماليزيا؟فىالاسبهايتحدثالميالرئيسيةاللعةما-2

لماليزيا؟الرسميةالدياسةما-3

الملايو؟جزيرةلشبهالغربيةالحدوديشكلالديالمصيقما-4

ماليزيا؟فيتعيحقالحيواناتأي-5

الرئيسية؟يافيمامحصحولاتما-6

ماليزيا؟فيالمعدنيةالمنتحاتأهمما-7
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المبكرةالأزمة

ستقلاللاالاشعمارا

لىسبحاعلريطانيقائدوهو،لايتهـصا!سيمسأسى(.ايمى!دأحب)ا!ا!صواأقدءمداممرحثداأهميةغرصت:قد،تريممرعلىتقعمالزيا

(.اليسرىصاصو)ااا"،صتقافىىد!.لإجاءسارياضداأصصىابإاطاالاتحادأقام(.ا!سص!إا)الصورةاضحارةاقواعد

ماليزياتاريخ

الموقعيعد.إسلاميةدولةماليزيا.تارلحماليزلا،

تنتشرحيثتاريحها،فىأهميةالعواملأكثرفيهاالجغرافي

أ!يز.ابحرجنوبيأ!ندي،االمحيصأفوقماشيزياجزيرةشبه

الذينوالصينيينالهنودللتجارالتقاءنقطةقديماوكانت

انظر:.التجاريةرحلاتهمافيالموسميةالرياحعلىاعتمدوا

الموسمية.الرياخ

بلادمنأضجارواالمغامرينأكنيةاماكيزيامراكزجذبت

الهنودفأثر،والحضاراتأصثمعوبافيهاوامتزحت،عديدة

للمنطقةالإسلامالعربوأدحل،الماليزيةوالثقافةالفنفي

الأفكاروالألمانأ!ولنديونا3وقدلها،الرسميالدينوغدا

دعائمالإرماءالبريطانيونمهدكما،الاقتصاديةوالأساليب

أصسياسي.االتطور

المبكرالتاريخ

أصاريخاقبلمافترةعنقليلةأدأ،تتوافر.التاريخماقبل

الحضاراتأقدمعنالمتبقيةالاثارلقلةوذلكماليزيا،في

نأإلى،الاكتشافاتوتشير.فقافةاانو:فيها.الإنسانية

مهمامركزاح!انتماليزيا،جزيرةلشبهالغربيةالشواطىء

أهيلاد.اقبلىأضالثاالقرنفيللثقافة

قدالمنظمةالسياسيةالدولأوائلأنالمؤرخونيعتقد

أقطارمنأضجاراقصدحيثماليزياشمالشيحدتو

في،الدولبعضخضعتوكايدا.حاكالحمولانغعديدة

إمبراطوريةلسيادةتقريبا،الميلاديالعاشعرالقرن

انظر:.باليمبانغقاعدتها!انتالتيسريفيجايا

سريفيجايا.

.أم250عامالإمبراطوريةأ!ندامنأضشوا،اغزوشما

052لمدةسريفيجاياإمبراطوريةاستمرتفقدهذا،ومع

سيطرةعنالأثناءتلكشيجاوهخرجت.أخرىعافا

سريفيجايامنالمتبقيةالقوىفيالوهنودبسريفيجايا،

منكلقامتأنبعدالميلاديعشرالثالثالقرننهايةفى

.تايالسياميةوالإمبراطوريةالجاويةالماجابائيةال!!هـاطوريةا

الماجابائيتلإمبراطوريةالجزيرةشحبهدولخضوعويحتمل

تاربمنالكثيريزالفماهذا،مرالرغموعلى.يةالجاو

مؤحصد.كيرالفترةهذه

،الماليزيالتاريخبدايةملقالمملطةحقبةتعدملقا.

تزامنوقد.الميلاديعشرالرابعالقرنأواخرفيبدأأ!ذيا

تراثهايمثل.المنطقةفىللإسلاموكبيرسريعانتشارمع
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المحليةوالسيالمميةالإسلاميةالتقاليدمنمزيجاالرئيسى

.عاداتبالماليزيةتسمى

منتنحدرأنهاملقا،فيالحاكمةالأسرةادعت

)الحاكمالراجايدفيالسلطاتكانتالأكبر.الإسكندر

كي-الطريقةبهذهتحكمالتيالمنطقةوتسمى(،الملكأو

.أن-راجا

سوقاالميلاديعشرالخامسالقرنخلالملقاأصبحت

تجارجذبتكمااسيا،أنحاءكافةمنالتجارجذبت،تجارية

التجارةوظلت.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلالبرتغال

الماليزقيالاقتصادركائزمنأساسيةركيزةتشكلالبحرية

قامتفقدعامةوبصفة.الميلاديعشرالثامنالقرنحتى

المهمة.الأنهارمصباتعلىالماليزيةالممالك

،قرنمنأكثرملقاسلطنةامشمرتجوهور.ظهور

عامفيالبرتغاليوناحتلهاعندماحتىنهائياتنتهولم

جوهور.إلىذلكبعدالمالكةالأسرةانتقلت.أم151

المسلمين،التجارسومطرةفيآسيهجذبتالأثناءتلكوفي

جوهورتعرضتملقا.مضيقفيالرئيسيالميناءوأصبحت

جوهوربينملقافيالقوىتصارعأثناءهجماتلعدة

مرتكزةقائمةالسلطةظلتهذا،ومع،والبرتغاليينوآسيه

جوهور.في

عشرالسابعالقرنبداياتفيالهولنديةالسفنبدأت

أصبحتام،146عاموفى،بانتظامالمنطقةزيارةالميلادي

فيأصينالبرتغاعلىهجومهمأثناءللهولنديينحليفةجوهور

قرنينقرابةلهموخضمعتفيهاالهولنديوناستقرثمملقا.

ذلك.بعد

للدولالداخليةالشؤونفيالهولنديونيتدخللم

القوىضدالحروبمنالعديدخاضواأنهممع.الماليزية

م!.--4

ملقالثقافةمتحماالآديصم.حديتةدميةتحفةملقافيالسلطانقصر

التقليدية.

البرتغاليين.منأكثر،الماليزيةالأراضيداخلوتوغلوا،المحلية

بوتوسوتانجونغبيراقكوربانغجزيرةفيحصموناوشيدوا

فاتفاقياتوعقدوا.كم05بنحوبيراقنهرأعاليفي

القصدير.إمداداتلتأمين،المحليينالحكام

اسمائالقرنمنالثانيالنصفخلالجوهورحكمت

فيأخذتأنلبثتماثمملقا،أراضيكافةالميلاديعشر

قتل.المحليةوالمجاعاتالحروبجراءمنالتدريجيالتدهور

وهوبنداهاراوزرائهرئيصفخلفه،ام996عامحاكمها

تارلفينوعهمنحادثأولهذاويعد.الشعبعامةمن

وحدةعلىالحفاظفيالجديدالحاكمأخفقماليزيا.

منسياكالأميرالحكمعلىواستولى،الإمبراطورية

.المقتولالحاكمابنأنهمدعيا،ممومطرة

الإندونيسية(سيليبسلجزر)ويعودونالبوجيونأصبح

أرخبيلأرجاءفي،يعرفونوكانوا.الجزيرةشبهفيقوة

فيسنتياجوبورتادي

البوابةكانتملقا،

إلىالمؤديةالرئيسية

القديمفاموزاحصن

فيالرتغاليودبناهالدي

عشرالسادسأغرنا

هاحم.المليلادي

واستولواملقاالهولنديون

ح!حاربعدالحصنعلى

.أم641عام
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الحكمتحتملقا

أرلعيياتمدالهولدي

وحتىعشراعسالعااحىهـدا

عشر.الاسعأغرناائ!-أر

لالمنارا!ولمديوراشيد

احلملدية.وداراا!سحمةا

مس!ا!موقاديئتاهد

عفعمر!ص!اطلقاعام

!سنةحوافيرسام

.أم007

ا!اهعزوص!الحاعاستصاأ.ومرترقةتجاربأنهماماليزيا

زا،عتمادهبمساعدتهم!مياكالأميراوطرد،حكمهامشرجاخ

،أم784عامحتىجوهور،سلطنةعلىمميطروا،عليهم

أ!ولنديون.اهزمهمعندما

الأسرةاضعف!شجع.الجديدةالسلطناتتأسيس

الأحرىاالمناطقمطالبةعلىرجوهوفيالحاكمة

فيتظهرسلطمةأوا!ترنغانو،معلطنةكانتلاستقلاأ!ا.

ثلاثتأسستثذأ-كو،الميلاديعمتمرالثامنالقرن

أغرناحتىشاممتمرت،نح!سهقتأصافي،أخرى!علطات

.الميلاديأصعشرينا

ثلنتان،مملطهمتاذأتهاالكلترذفي!امت!صما

ترنعانو!علطالىفرضرأم476عامفيولمميلانجور.

سيلانجورحاكمع!!كماكلنتاد،حاكمعلىلمميوته

نفسهالأخيرافنصبأم،766عامديراقعلىحاكما

.هناك!علطانا

الثامنأغرناأواحرحتى!الأسرامنستظلت

حتىأغديمةاجوهورسلطنةوامشمرت،الميلاديعشر

العشرين.أغرناأوائل

البريطانيةالقوةنمو

مضية!إلىرولي!تالأواصوأ!رث!صا.الأوائلالتجار

لىأروصلت.الاشيزيالتاريخفيرئيسيةتحولنقمةأملقا،

بعد،أم106عامأخربيةاهحاوإلىالبريطانيةالحملات

أكبرأنهمالهولنديونوأثبت،لقلي!الهولندلينوصول

.أجريطانيونافانسحص،المنطقةفيأغولينا

أصممابعاالقرنحلاأ!،أجحريةاتجارتهمالماليزيونطور

شرحصةوسيطرت.الميلاد!تعشرالثامنالقرنوأوائلعشر

،الميلاديعشرالثامنالقرنفي،اكبريصانيةانحنرقيةأح!دا

إلىنشاطهاوامتد،الهنديوالمحيصأأ!نداامعف!أعلى

فيجيدتجاريمرفألتأمينبأبصارهاترنووبدأت.أ!بتا

اختارت،فاشلةمحاولاتعدةوبعدآ!ميا،شرفيحنوب

لايتفرانسيستمكنحيث،بنانججزيرة،أم1786عا

عليها.أصميطرةامن

فيالبريطانيالتجاريالنفوذوأخذمرفأ،بنانجافتتحت

سنغافورةالبريطانيوناحتلحتىقوةيزدادألما،يواأرحميلى

رافلعر.ستامفورداكسيرلجنودا.6181اعا

أخفقحيثنيوناكبريصاأمح!المف!ايق.مستوطنات

.القوةا!شخدامهممنبدلاالحوافزشقدموا،أعوأصديو!ا

المعاهدةعلىأضوقيعابعدملقاعلىالبريطانيونامحتولى

المعاهدةقسمت،أم482عامالهوأشدية-البريطانية

اكبريطانيونتولىحيثنفوذ،منطقتيإلىألملايواأرخبي!

أ!ولنديوناتولىبين!االا!متواء،خطمرأحشمالياالقسما

جنوبه.

إداريةوحدةالبريطانيونشكلأم،826عامفي

شركةإلىلإدارتهاوعهدوملقا،،ولمشعافورةبنانجضمت

أ!ند.امنجزءابوصفهاأصشرقية،االهند

شبهمنانسحاهـالهولندي!تبعدالملايو.مضايقتطور

فيالمناجممنأطعادنااستخراخعملياتازدهرتاهـكأدكأة

أوجونغ.وسونغايوسيلانجور،،بهـاثفيأللايو،ا-دو

التيللجهةالقصديرتسليمافيالحريةالقبائللشيوخصانر

كانواأنهمإلا،جديدةمناجمافتتاحفيوأخذوا.نيريدو

مستوطناتفيأصينييناأضجاراعلىمالياصعتمدون

فسمحواأ!لباتهما،خضوعهمإلىهذافأدى،أطضايقا

.مباشرةأغصديرابامشخراجأطصينيمات
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عامالمتحدةالمملكةفىالقصديرصناعةتوسعت

تلبيةمن،المتدهورةكورنوولمناج!اتتمكنولم،أم086

الماليزية،المعادنعلىالطلبازدادلذا،الاحتياجات

الصينيالمالرأسوظلإليها،الصينيةالهجرةوازدادت

العشرين.القرنمنالعشرينياتحتىمسيطرا

ولسليمقاطعتيفي،الصينيةالهجرةطورت

الإنتاجأصمكراقصبفأصبع.التجاريةالزراعةوجوهور،

الفلفلالجنوبفيزرعوابينما،الشمالفيالرئيسي

والدباغةالصباغةفيأوراقهاستخدمتالذيوالجامبير،

عشر.التاسعالقرنفى

-175)0واحدقرنخلالالملايو،عاصرت

وسنغافورةبنانجمرافئتحولت؟مهمينتطورينأم(085

كذلكوساعدت.عالميةتجارةمراكزإلىتقليديةمرافئمن

المتعددالمجتمعتطويرعلى،والزراعةالمناجمزيادة

.أل!عراق

الماليزيملامإلمجتمعتغيرت.الهجرةمشكلات

حولتإذ،الميلاديعشرالتاسبعالقرنخلال،بسرعة

وتنافس،قيمةسلعإلىالاراضي،والمناجمالتجاريةالزراعة

والمصادرالاراضيعلىللسيطرةبينهمفيماالقبائلشيوخ

وأمجموعةبدعمالتنافسهذاالتجاروشجع،الطبيعية

.بالمالأخرى

إلاطويلا،أمداالملايوالمجتففيعلىالتقاليدسيطرت

منالكبيرةالأعدادعلىالسيوةمنيمكنلمهذاأن

الصينيينأعدادازديادمعحقيقةذأسكوغدا.المهاجرين

كانواالتى،الخاصةوقوانينهمعاداتهممعهمجلبواالذين

أحيانا.سريةمجتمعاتبإقامةيفرضونها

متساو،غيرالملايوجزيرةشعبهفيالتطورمعدلكان

أمامنها.والجنوبيةالغربيةالاجزاءفيسصعةأك!روكمان

أوائلحتىنسبياتتأثرالمفإنهماوترنغانوكلنتاندولتا

إليهما.الوصوللصعوبةوذلك،العشرينالقرن

خلالجديدةممالكثلاثظهرت.الحديثةجوهور

وجوهوروباهانجبرليسهى،الميلاديعشرالتاسعالقرن

دولةإلىوحولوها،برليسعلىالسياميونا!شولى.الحديثة

.أم841عاممستقلة

هيوهذه،بالسلطانباهانجفيالوزراءرئيصلقب

.الجزيرةشبهفيهذامثلفيهايحدثالتيالثانيةالمرة

وحكمت.أم881عاملجوهورسلطاناأحمدوانأنتخب

.الميلاديالعشرينالقرنأواخرحتىسلالته

يحصلولمتعقيدا،أكثرالحديثةجوهورقصةتعد

علىأم،981عامسنغافورةاحتلالبعدالبريطانيون

فيهاالهولنديالتأثيروكانالقديمةجوهورلمملطنةموافقة

السلطانإقناعبالإمكانليسأنهالبريطانيونعرفقويا.

الورثة،بيننزاعاهخاكأنواكتشفوا،الجزيرةبتسليمهم

وبذلكلها،فعلياحاكماللسلطانالأكبرالأخفاختاروا

السلطانأنإلا،سنغافورةعلىالسيطرةبمقدورهمأصبح

يعدلمريولنغا.أرخبيلفيسلطةأيلهزرشلمالجديد

إلىعمدوالذا،للبريطانيينفائدةأيةالمعينللسلطان

عشرالتا!معالقرنمنتصففيمنه،بدلأابنهتعيين

بمقتضاهايوافق،معاهدةتوقيععلىوأرغم.الميلادي

فقط،ملقاقربصغيرةرقعةعلىالسلطةممارسةعلى

تيمينغونغ،لعائلةالبريطانيونومالكيسانغ.تدعى

وتبنى.!شغافورةاحتلالفىمعهماحاكمهاوتعاون

شخصياصديقاوأصبحالمهراجا،لقبالجديدالحاكم

مأ88ءعامالبريطانيونواعتبرهفكتوريا،للملكة

جوهور.علىسلطانا

علىالبريطانيالتأثيرامتدادبدأ.الاستعماريالحكم

أصبحتأنبعد،أم867عامماليزياجزيرةشبه

وكان.البريطانىللتاجتابعةمستعمرةالمضايقمستوطنات

ماليزيا،جزيرةشبهعلىالبريطانيةللوصايةالرئيسيالسبب

بعد،البريطانيونوتمكنفيها.الخاصةمصالحهاحماية

موظفيناختيارمن،المحليينالحكاممعمعاهداتتوقيع

الإدارية،الأموركافةرئاسةلتولي،بالمستشارينعرفوا

الماليزية.والتقاليدبالإسلاممنهايتعلقماماعدا

التأثيرامتدادأيضا،،الميلاديعشرالتالممعالقرنشهد

فيالزراعيالتطوروجلب.وصباحسرواكإلىالبريطاني

الاستيطانطغىحتىسرواكإلىالصينيينمنالمزيدمماغو

الأماكن.منالعديدعلىالقرنأواخرفيالصيني

،أم878و1877عامىبينفيماالتجار،اشترى

شركةوكونواسولو.اسملطانمن)صباح(بورنيوشمالى

منحتام881عاموفي.منتظمةبصورةالمنطقةلإدارة

تلكتحكموظلت.الترخيصحةالشرالبريطانيةالحكومة

.أم419عاماليابانيالغزوحتىالأراضى

التاسعالقرننهايةحتىبطيئاسرواكفىالتطوركان

ثمالتصدير،فيالرئيسيةالتئالسلعةوكان.الميلاديعشر

منالعديدحدث.ام179فيالمطاطأهميةتزدادأخذت

القرنفيبورنيوضعمالىإلىالكبيرةالصينيةالهجرات

السريع.الزراعيالتطهورفترةإبان،الميلاديالعشرين

وقعت،الشمالنحوتدريجياالبريطانيةالقوةامتدت

خوك،سياممعمعاهدة،أم909عامالمتحدةالمملكة

نفوذوإقامةتأسيسفيالعملحريةبمقتضاها،للبريطانيين

تقبللمترنغانوأنإلا.الماليزيةالدولعلىبريطاني

.ام919عامحتىالبريطانيينبالمستشارين

الطبقاتعارضت.الاستعماريةالسيطرةمعارضة

علىالسياسيةللسيطرةالبريطانيةالمحاولاتالماليزيةالحاكمة
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ماليزيافيمهمةتواريخ

الحديتالححريالعصرلياسا!اسدأ..مق000-2.015

الزراعة.

!هضا.ثاتالمحياصهـثرا!جا،عأحسحتا!ليلاد.قبلالثالثالقرن

!-اهـهـيرذلتسهأصعاتمقالعص!ححسعى.المليلاديالعاشرالقرن

سريمجاتج.إصراطورية

!-االحريرةشمهمقاطعاتحصع!.الليلاديعشرالثالثالقرن

ماحا،ئيت.إمبراطورية

ملقا.ممل!!تأ!ست.الليلاديعشرالرايعالقرن

ملتا.علىأ!اكمرخعاامحتولت.ام151

.تص!شعااضيوراعولنهداهزم.م1461

اطا،يو.فيحديدةأحكمماتأسحستعشر.الثامنالقرن

.لاع!يا!-اعلىالبريطاليودا!ستولى.أم786

.امصاءصا!تريطاليوأ-اأسص!.م6281

إجه.دهـيصاصستعىرداها!ستوصاتأ!محت.أم867

كأأشسداخعدير!ماصإممتماءش.اغلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

الحديدله.اسس!صك:ا!أام!ااعمومرار
ماير!ا.لعرهاليالانيودقام.م1491

لاللايو.ارئالصوااسةحالدأت.م4891

.اث!ستقا،لاالا!يواتحادأ!سا.أم579

ماليريا.اسمست.ام639

مانيريا.مرسعافورةاسعمحمص.أم569

لاما.الحوماتح!صاءرةخياحت!اعقد.أم989 .لى-!مواتصهـ

اباتالاضص!إامعضمأحدثتو.ألمناجمباتزخراشتيالولايات

حصووفيها،نيبريصاأ)مستشار(مقيمأولواغتيلى.بيراقفى

هخ18710داعانوشمبراح!أرفيبيرشدبليو..جيه

عاابحلولو.العني!مةاطعارضةعنرغما،باهانجلأإخضاع

.الاضطرالاتإخمادمنالبريطانيونتمكنأم498

وترنغانو.كلنتالىمنك!!فيتحدياتهناككانت

فقد.الأرضإدارةطريقةفيالمشكلاتأهموتمثلت

أمميماعلىضرائبالجديدةنيةالبريطالقوانينفرضت

البريطانيونوقمعمشجاتها.علىمقدارهافيتزيد،الأرض

قائدها.قتلبعد،كلنتانشيأم159عامانتفاضة

ألمقاومةاوانطلقتقلقا.أكترصباحجمماالوضعكانكما

عامالإدارةأضأسعيسالأولىأالساعاتمنذالبريطاني!تضد

نالواأ!ذيناالبارزينأغادةامرصالحمت!ان.أم878

طيلةعنيفاصراعاخاضحيث،المقاومةفيأسطوريةشهرة

.أم009عامينايرفيهزيمتهحتى!عنواتخمس

الميلاديعشرالتاسعأغرداأواحرفي.التقنيالتطور

بسببالاقتصاديالتطورفيالملايوولاياتمنالعديدلدأ

ا!عتخراجظل.الصيميرالأورولىالمالرأستوظيف

القصب،منللتصهعديرأهميةال!كثرالمنتجيمثلالقصدير،

.أالمنامناطقفيإبوهمثلمدنعدةوظهرت

وربطتأم885عامالحديديةاسمككامشثمرت

القريبة.والمرأفئالقصديرمناجممراكزبينفيما

.الجنوبفيوسنغافورةبنانجبمرافئأحشمالاصلت:ر

العشرينالقرنأوائلفيالحديديةالس!صكتولمحعتزايد

المدنكافةإلىأم809عامووصلتاطيلادي،

محلوحلت،الجزيرةلشبهأخربياأسماحلافىاشئيسية

،المطاطأهميةبازديادأهميتهاوازدأدت،البحريأخق!!ا

وفي.رئيسيزراعيحمحصولاكبنمحلح!!أسذيا

وكان.بسرعةالتاميلالسكانعددازداد،نفسهأ!قتا

منقدمواأنبعد،منهماطصاطمستخرحيا

أ!ند.اجنوي

،الصغيرةللمدنجليلةحدمات،اخبريةأ!رقاقدمت

وساعد،الوقتذأسكفيالحديديةأصس!!كاتصلهائماانتي

فىأم(.19-8أ19)4لىالأراا!اطيةاالحرباندالأع

ما.حدإلىراتأضصوأاتلك

التاسئكلشرأغرناأوائ!!فينيونيصاأا!أدشأ.التعليم

أيضاأنشاوا.وبناجملقافيجديدةمدارس،ا!يلادي

الملايوولاياتفيإدارتهماأسسواأنبعدجديدةمدارس

الملايويةالمدارسبانشاءوسمحواوصباحوسرواك

السكانلرغباتوفقاالجزيرةشبهفيأضاميليةواأصيميةوا

فىشيوعاالأكثرغدتالبريطانيةالمدارسل!ش.المحليه!

فيالطلابمنالمتفوقونودرس،الميلاديأحشريناأتحر!ا

وصباحسرواكفيالتعليماتطهورثانر،نيةانبريصاأالجامعات

،ام508عامبناجفيإنجليزيةصحيفةأ!أرضئهرتألصأ.

منها،مناطقعدةفيأخرىصحفممبعأضنحرت"

منالعديدنفسهاالفتردخلالنيونالبريصهإوقدم.سسعافورة

المقاومة.عنالشعبأنظارأ!رف،الرياضيةالألعاب

مهمانشاطاالرياضةوأصبحت،المدنشيالنواديوأسسوا

البريطانية.المدارسفي

بالحركاتالبلادتأثرت.السياسيالاستقرارعدم

وجدلذا،الأخرىالاسيويةالأقطارفيأغائمةاالسياسية

،الصينيونوالتصحيحيونوالثوريونالمسلمونالمصلحون

متعددينالس!ظمندعماالهنودأ!طنيوناوالمقاومون

البريطانيللوجودكبيراتهديداأسسلموناشك!.الأعرالى

فيالعاملونأ!نود،االمسلمونالحنودفهـدفقدأسا،د،افي

وكادوا،سنغافورةفىأم519عاماشبريطانيافي!

السيامميةالمشكلاتواستمرت،الجزيرةعلىيسيصرون

.الميلاديالعشرينأغرناعشرينياتحتى

منتصففيأضعقيدافىغايةالوضعأصبحوهكذا،

للبلاد،والصينيةأ!مديةاالهجرةتعليقوتم،أحشرينياتا

والصين.الهندفيالشعبيةالحركاتتصاعدبسبب

.أم039عامأجلادافيأصشيوعياالحزبوتأس!
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التشمتماليزيا.إلىلالسفرالعمالمنالكتيرأعرىاللطاطاستخراج

.الميلاديالعشري!القرنبدايةفيسريعشمكلالمطاطتجارة

الإدارةجعل،الملايويةالولاياتفيالبريطانيونحاول

الأمر،اللامركزيةحولالنظروجهاتتباينت.لامركزية

وأسرالمواطبن،فئاتبينالقتالنشوبإلىأدىالذي

لامبوركوالافيأولهاكان،سياسيةتنظجمات،الملايويون

الملايو.توحيدبهدفأم939عام

الحرببعدماسنواتأدت.الاقتصاديالكساداثار

نجمالأرز،فيكبيرنقصهناككان.اقتصاديكسادإلى

كبير.بشكلالمطاطسعروانخفض.بنانجفيشغبعنه

وكانالأسعار.لتثبيتعالميةمخططاتهناكوكانت

فيوبدأتاقتصادها.لتنويعبحاجةماليزياأنوأضحا

المعلب.والأناناسوالشايالزيتتصدر،التاليةالسنوات

فيالمطاطيةالموادوصناعة،الأناناستعليبعملياتكانت

فيللتصنيعمميزةبداية،العشرينالقرنمنالعشرينيات

ماليزيا.

9291عاميبينفيما،العالميللكسادكان

أسعارفانخفضتالاقتصاد.فيالفعالتأثيره،أم39و.

الهنودالعمالمنالكثيروأعيد،البطالةوانتشرتالبضائع

أوطانهم.إلىوالأوروبيون

والثلاثينياتالعشرينياتفىألمحاولاتبعضبذلت

كليةهناككان.التعليملتحسينالعشرينالقرنمن

عاموافتتحت.سنغافورةفىأم،509عاممنذللطب

العلوملطلابالعالىللتحليم،رافلسكليةام،289

العشرين،القرنمنالثلاثينياتمنتصفوفى.والفنون

الطبكليةمنكلتحولت،المتزايدةللطلباتونتيجة

عامذلكوكان،جامعةإلىدمجهما،بعدرافلسوكلية

.أم929

العشرينالقرنمنالعشرينياتخلالالحكومةزودت

النقلأسمتخداموتمبالكهرباء.الماليزيةالمدنمنالعديد

الإذاعيالبثبدأ،وكذلك.الثلاثينياتأواخرفىالجوي

وبسرعة.نامياوأصئالبلد،سنغافورةفي

عامديسمبرأوائلفىاليابانبدأت.اليابانيالغزو

فىوصباحسرواكوسقطتماليزيا.غزوأم،419

علىاليابانيينسياسةاعتمدت.أم429عامينايرمنتصف

لذأ،.الحربىالمجهودلدعم،الطبيعيةالمصادرمنالا!شفادة

ولأكثر.الاستقلالالماليزيينلمنحميلأي،لديهميكنلم

دوكسب،المحتلةاليابانيةالقواتتحاوللم،عاممن

علىللحصمولالقوةواممتخدمت،الشعبوتعاون

الشكلمجرد،بقسوةيعاقبشخصأيوكان،المعلومات

الياباني.الحكمضديعملأنهفي

إلىالتقرب،ام439عامفىاليابانيونحاول

الجهةإلىتميلالحربكفةأنوجدواعندما،الشعب

الشعبيالجيشدعمفيالمواطنينمنالعديدبدأ.الأخرى

شيوعيةمنظمةكانالذي،لليابانالمقاومالملايوي

ضدعصاباتبحربللقيام،بريطانىبدعمتشكلت

اليابانيين.

عرفتالمتطر!بن،منمجموعةبدعم،اليابانيونحظي

قيامالمحتلونرفضوم!ذا،،الملايويالشباباتحادباسم

التنطمهذاحلفتمالمباشر،إشرافهمعنبعيدتنظيمأي

.الملايويالشبابناديمنهبدلأوشكلام،429عام

منظمتهمبإحياءالماليزيينللمتطرفيناليابانيسفالحكم

هذهوكانت،الخاصةالشعبقوةهوجديدباسم،القديمة

الوعيوتطوير،الملايويينبحريةالسماحإلىترميالحركة

أغسطسمنتصففيالياباناستسلاملكن،السياسي

عنأم459أغسطصفيسشغافورةاستسلاموثيقةوقعوااليابانيون

الملايو.فىبغزوهاقامواالمىاللأقاليم
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تحتالملايووأصبحتمعناها،المنظمةأفقدأم،459

.لليابانالمقاومالملايويالشعبيالجيشا

الملايواتحاد

ضداليابانيةالقمععملياتأسهمت.العرقيالصراع

فيالنظامالعداموهيأ.أ!وميةانشوءفيالسياسيةالأنشطة

أنفسهمأخنظيراأطمواطن!تأغرصةا،الحرببعدماسنوات

السياسية.مطالبهمأج!!من

لعدأطيابالي!تاطقارماحشعبياالجيشمنظمةقامت

اشعب،منلحملاتأم،49دعاماليابانيينانسحاب

أواخرمن،أسبوعينمدةاجلاداتحكمأنوا!متطاعت

وعاملت.نفسهأحامامنممبتمبرأوائلوحتىأغسصسأ

أعدم.اليابانيوناتبعهاالتىنفسهابالطريقةالسكان

أجاباني!!،مإأضعاونابتهمةالمواطن!!منالعديدالشيوعيون

1645عاميب!تفيماعرقياصراعاأ!مأعمافولدت

أ!ميني!!اب!تالمعاركمرأحخيراخلاأءودارتأم،469و

عدلدة.أرجاءفيوالملايويين

أ!مراعاأرخ!يرنيا،بريصاأقامت.للاتحادالإعداد

ناسبهتصماالحبا،د.دستوريةبتغييراتأسدائر،االعرقي

مأ439عامأوائل.الملايويةللوحدةعامشررقدمت

في،البريطانيالبرلمانفيالملايولاتحاداقتراحآخروأعلن

غيرمنوملقابنانجييضمأنعلىأم،469عامينايرشهر

الحكمالسلاطينويمارسبريطانيحاكمويرأسه،سنغافورة

علىالحصولوينبغيالا!حتشاري،المجلسمعبالارتباط

ماعدا،الموضوعات!صافةفيالبريطانيالحاكمموافقة

الخاصة.الح!صامممتلاصاترالإسلاميةلالديانةمنهاالمتعلقة

ك!!فيالمقيمالبريطانيالمستشارالإداريالجهازرأس

مشروعقدمفيهما.سلطانوجودلعدموملقابنانجمن

لكافةالمواطنةحة!تضمنجد!دةقوانين،الملايويالاتحاد

فيهاأقامواأسديناوكذلكوسنغافورد،الملايوفيولدمن

السابقةعشرةالخمسالسنواتمن،سنواتعشرمدة

.أم429عامفبرايرمنعشرللخامس

ماكهارولد،أم459عامالبريطانيةالحكومةأرسلت

الخطيةالمحلي!تالحكامموافقةلتأم!تالملايو،إلىماكمايكل

ال!تحاد.مشروععلى

ايلا!ح!ا!اتس!اتالللايو.كلوحدةمؤتمر

ودعت،أصحافةاوهاجمته،عنيفةالماليزيالاتحادمشروع

بنعونداتو،أ!المجاهذاشيوبرز.ضدهالصفوفلتوحيد

المعارضةلتحريكالملايويةالوحدةمؤتمرإلىودعاجعفر،

.المشروعضد

كوالافيسليماناحسلطاناناديفيالمؤتمرعقد

وأرسلت،أم469عاممارسمنالأولفيلامبور،

استمرالذيللمؤتمرعنهاممثلينمنظمةوأربعونإحدى

منظمةلتشكيلدستورلوضعلجنةالمؤتمراختار.أيامأربعة

مايوشعهرخلالاخرمؤتمروعقد.الملايويةالوطنيةالوحدة

أولعونداتوالمؤتمراختارباهرو.جوهورفي،أم469

العملمجلسفي-خاصبوجه-الخطورةتمثلت.لهرئيس

المجلصكان.تشنغتانقادهأسذياالملايوي!تأحص!!اطوحد

التجاريةالاتحاداتفيهابماالمنفماتامنمزيحا

والاتحادالهندي-الملايويوالؤتمرأسشيوعيةااهؤسسات

الملايويةالمجموعاتمعتعاونراللايوي،ارريمقراطيا

.الملايويأغومياالحزببقيادة،فةاهتص!إ

تغييراتوصباحسرواكشهدت.وعحباحسرواك

والشركةبروكعائلةحكمانتهىفقدأيضا،مهمةسسياممية

،أم469عامفيتحكمانهما.حانتااللت!تاهساهمة

أرسل.البريطهانيأصاجامستعمراتص!أراضيهماأصمحت

ماكبريانجيرالد،الخاصتيرهس!ضكشاينربروتشار!

واستخدم،سرواكفىالسكانمشاعرحقيقةعلىقوثاطو

فيالأعلىالمجلحه!أعضاءالإقماعأ!عودوااضهديداتا

لبريطانيا.إعطائهاعلىسادوافقة،ا!و!لأيةا

منذ،ماكبريانتيرالس!ثوشينجما،يويواجهر

مظاهراتوقامت،بالاضطراباتأ!اشيارتهالأولىاللحفهآ

أكثركان.الضمقرارضديوليومنالأولفيحاشدة

الملايويةالوطنيةسرواكمنظمةفىأعضاءالمعارضةالقوى

السرواكية.داياكومنفمهآ

فيالعاملينلكافةفوريا،أمرا،البريطانيونأصدر

مغبةمنوحذرتهمأ!مما،اقراردع!اعلىأطعم!!الح!صمة

السياسة.فيأدثار!!ة

حكوميا،موظفا338تضممجموعةقدمتعندئذ،

فإنوبذلك،وظائفهممناستقالتهمالمعلم!تمنأمعفمهم

منالدعمالحركةلقيتألوابها.أغلقتالمدارسصأعديدا

المسظمات.منالعديدإليهاوانضم،أحرىمناطة!

فيمشيوارتدنكانالثانىالبريطاني3الحااغتيلث!ا

ممامميبوإلىزيارتهأثناء،أم949عامديعسمبرمنالثالث

إلىأدتالتيالضمامعارضةبحركةكبيرةأضرارعمهنتج

لهائيا.انهيارححا

الاستقلالنحوالتحرك

عامالثانيةالعالميةالحربنهايةمنذ.الطوارئحالة

علىالاستيلاءالملايويالشيوعيالحزبحاوأ!،م5461

مقاومةفيبه،قامالذيللدورأصدستوريةألالوسا،!أحملصهآا

الياباليين.

منالعديدفيتأثيرهأ!هوكان.الحزببريطانياتح!أسم

الديمقراطيكالاتحادوالمنظمات،التجاريةالاتحادات
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الفيدراليةالاتفاقيةلكن.الماليزيالقومىوالحزبالملايوي

بصورةأهدافهمتحقيقفيامالهمأجهضتالملايوية

سلمية.

بمهاجمةالوطنيالاقتصادتخريبالشيوعيونأراد

إرغامإلىهذايؤديأنوتوقعوا.المطاطومصانعالمناجم

ضدوالوقوف،الإضرابعلىالفقيرةالشعبيةالمجموعات

،أم489عاميونيوفىالطوأرئحالةأعلنت.البريطانيين

رسميا.الحزبنشاطوحظر

العصاباتلمحاربةالإمكاناتكافةالحكومةحشدت

والحرس،الإجباريالتجنيدأنظمةفامشحدثت.الشيوعية

منالمسلحةالقواتونقلت.الخاصةوالشرطة،الوطني

البريطانية،للسيادةالخاضعةالإفريقيةالأقطارمنالعديد

عسكرية،مساعداتونيوزيلنداأمشراليامنكلوأرسلت

عاموبحلول.الشيوعيينضدالجديدةالحربفىللمساعدة

للتفاوضجاهزاالملايويالشيوعيالحزبكانام،459

.السلامأجلمن

الفيدراليةالاتفاقيةأدت.الجديدالفيدراليالاتحاد

سبيلعلى.مهمةتغييراتإلىام،489عام،الملايوية

الذيالعضويةنظامادخلأم519عامأبريلفي،المثال

الحكومة،دخولالفيدراليالمجلسأعضاءللمواطنينيبيح

السامي.وضئالمندوبعلىتأثيرلهكانكما

منقصيرةمدةبعدمحليةانتخاباتالحكومةأجرت

لاختيار،ام519عامديسمبرمنالأولفيالفيدراليةبدء

ونال)بناج(.تاونجورجلمدينةالبلديالمجلسأعضاء

منالثانيفيلامبوركوالالمدينة،البلديألمجلسأنتخاب

الوحدةمنظمةوفازتكبيرا،اهتماما،أم529عامفبراير

بتسعةالملايويينالصينيينمنظمةوحليفتها،،الملايوية

إلىالفوزهذاأدىمقعدا.عشرأثنيبينمنمقاعد،

التحالف.حزبتشكيل

)عقدتهأم539عامانعقدالذي،الوطنيالمؤتمرقدم

أربعة(عبدالرحمنتنكوبقيادة،السابقتانالمنظمتان

والمشاركةالديمقراطيةمنواسعاقدراتبيحمقترحات

المتحالفينطلباتتحظفلم،والحكمالمجالسفيالوطنية

ذلكبعدالمنظمتانفأرسلت.المستعمراتمكتببموافقة

الوزيرلإقناعلندنإلىعبدالرحمنتنكوبقيادةمندوبين

علىإلاالبريطانيةالحكومةتوافقولم،مقترحاتهمبقبول

التشريعيألمجلصأعضاءمنستةبانتخابالخاصالطلب

.العشرة

مؤتمرحزبفيهبماالتحالففاز.العامةالانتخابات

الانتخاباتفىمقعداوخمسينبوأحد،الملايويينالهنود

يوليومنوالعشرينالسالغفياجريتالتىالعامة

بتأييد،الملايويينلكلالإسلاميالحزبوفاز،ام559

عبدالرحمنتنكومعتباحثبالملايوالعصالاتحربقائدبينغتشن

.أم559عامدالجفيالتحالصوحز!

حزبوبانتصار.فقطالكرياندائرةفىالناخبينجمهور

ذإالبلاد،حكمفيمباشمربدورالقياممنتمكنالتحالف

للداخلية.ووزيراللوزراءرئيساعبدالرحمنتنكوأصبح

المشكلاتلمعالجةبعدئذ،أنظارهالتحالفحزبوجه

معالاستقلالمحادثاتفيأعضائهبعضوأسهم.الملحة

عامفبراير6ويناير18بينفيما،لندنفيالبريطانيين

المستقلالملايواتحادإقامةعلىالاتفاقوتمأم،569

عامأغسطسمنوالثلاثينالحاديفيذاتيانفسهويحكم

لإعداد،لجنةتشكيلعلىالجانباناتفقكما.أم579

أولاللجنةعقدت.المستقلةالملايودستورمسودة

أوائلأعمالهاوأنهت،أم659يونيوأواخرفياجتماعاتها

مسودةعلىيوافقلمالتحالفحزبلكن.أم579عام

دستوراكتملتعديلاتوبعد.بالكاملالدستور

رسميةلغة،الملايويةاعتمادأ-:تضمنوقد،الاستقلال

بعينوالأخذ،واحدةقوميةإنشاء2-للبلاد.ووطنية

حقعلىملايويمواطنكلحصولإمكانيةالاعتبار،

أعلى،حاكمانتخاببمقتضاهيتمنظامإيجاد3-.المواطنة

كلمرة،الشعبقبلمنبالتعاقبالتسعةالحكامبينمن

،بالانتخابللنوابمجلسإنشاء4-.سنواتخمس

الخاصبالوضعالإقرار5-.بالتعيينللشيوخومجلس

رسمياديناوبالإسلامالأصليينالسكانبكونهمللملايويين

للبلاد.

-الأعراقمتعدد-للشعبالمستقبليةالوحدةكانت

فيلجنةشكلتفقدلذا،التحالفحزبهمومأهمأحد

تنميةإلىتهدفتعليميةسياسةلوضع،أم569عام

قانونصدورإلىذلكوأدى.التعليمفيالوطنيالشعور

الابتدائيةالمدارس،القانونألزم.ام579عامالتعليم

مؤقتة()بصفةوالإنجليزية،الملايويةاللغاتاستعمال

للتعليم.لغات،والتاميليةوالصينية
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اتحادلال.الاستقلال

ي!الاستقا،لاطلايو

.أم579عامأعسصس

عبدالرحم!تنكوأعل!

أ!التحاحز!رئيس

وأصبعالاستقلالليار

اطلقا!ورراء.رئيسا!أر

ماليريااسمالبلادعلى

.أم639عاممد

ا!لايويةأطغةيهأحثانواالمرحلةاستخدامعلىنصكما

علىأتحانونانصرصماشقط،(مؤقتة)بصفةوالإنجليزية

.المدارسلكافةالدراميةالمناهجتوحيدضرورة

ماليزيالكوين

الحادي!ىمستقلةدودةالملايوأصبحت.دولةمولد

عبدالرحمنتنكوواختيرا،ا579أكسطسمنوالثلالين،

الشائ!صةالمشكلاتإحدىوكانتللوزراء.رئيسأول

أ!طني.االاقتصادتطويرمش!صلة،أولويةوأكثرها،المهمة

العاموفي.خمسيةحطهةم5691عامالحكومةوضعت

لتطويرالاتحاديةالأراضيتطويرهيئةتأسيستم،نفسه

للزراعة،جديدةأراضوامشصلاح،الفقيرةالريفيةالأراضي

الريفية.الحياةمستوىلرفعالفلاح!تعلىتوزع

لتنسيق،اشريفيرتصوأوزارة،أم9ء9عامتألسست

البلاد.أنحاءكافةفيأضقنيةواالإداريةالأنشطةكافة

حز!وهشاز،أم959عامالثانيةالانتخاباتجرت

مقاعدوأربعةمائةب!تمنمقعداومعبع!تبأربعة،التحالف

عنتعلنأنالحكومةاممتطاعتأم069عاموفي.برلمانية

.الطوارئحالةإلغاء

جعلتقدالطوارئحالةكانت.الخارجيةالسياسة

المسسكراتمععا،قةأيإقامةإلىلايميلونالملايويين

دولرابطةفىعضواأجلداوأص!ت.الشيوعية

الا!ميويةالشعوبعنبمعزأ!ووقف!،الكومخول!ث

فيمعتمدةظلتولكنهاللاستعمار.المناوئةوالإفريقية

الاستقلالممحاوأسةنيا،بريصاأعلىنفسهاعند"ضاعها

شرقيجنوبحلف!إلىتنضمولم،الغربيةال!صتلةعن

لنفوذخاضعاياعس!حلفاأحصنهأصسياتو(ا)حلفآسيا

إقامةفيورغبتالأمري!صة،المتحدةا!ألاياتامنقوي

نأخشيةآسيا،شرقيجنوبشعوبمعوديةعلاقات

والشرقية.الغربيةالكتلتينبيننزاعمنطقة،تصبح

والاجتماعية،والثقافيةالاقتصاديةالمشاريعولتشجيع

شعوبرابطةأم،619عاموتايلاندالفلبهيئمعش!ظت

كونقوإندونيسيا،الفلبينومع)أسا(آسياترقيحنوب

الدولأسماءأوائلمنمركبة)كلمةمفلندوا!اد

العدوانمقاومةعلىالأرخبيلشمعوبأضشجيع(اضلاثا

الصيني.

منكلاتحدتام639عاموفي.والتعاونالنزاع

وناصبتماليزيا.دولةلتكونصباحوزسمغافورةاللايو

إلاينتهلمالذيالعداءالجديدالاتحادوالفليبهبنيسياأندو

وهوأم569عامسوكارنوباشئيسسوهارتوأطاحأنبعد

تكونتثمالاتحاد.عنسنغافورةفيهانفصلتأسذياأحاما

بريطانياقررتثمآسيا،شرقيجنوبمنضمهآأم679عام

نفسه،العامفيوانتخبماكيزيا.منمباشسرةالأنسحاب

للوزراء.رئيسا،عبدالرزاقتود

الإسلامية،الشعوببينوحدةإقامةإلىماليزيادعت

ذلكلعدتأسسثم،أم969عامالرباطمؤتمرعتمدو

الإسلامية.الأنباءووكالةأطتطويرال!!لاميأ!هنكا

منالسبعينياتفىلماليزياالخارجيةالسياسةاتجهت

،أم719عامودعمت.الصينتجاه،العشرينأغرنا

وسافرت،المتحدةالأمفىلقبولهايدعوألبانيا،اقتراحا

عامصينىمبعوثأجلاداوزار،بكينإلىتجاريةبعثاتعدة
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ماليزياملوك

أبريل5791)أغسط!محمدتنكوبنعبدالرحمنتوانكو

أم(.6!"

شاهسليمانالدينعلاءسلطانبنشاهعلمالدينحسامتوانكو

م(.691"سبتمبر-0691)أبريل

-691،)سبتمبرالليلجمالحسنسيدبنبوتراسيدتوانكو

أم(.65!سبتمبر

)سبتمبرالعابدينزينسلطانبنشاهالديننصيرإسماعيلتوانكو

أم(.7!0سبتمبر6591

أ7!0)سبتمبربادلشاهسلطانبنشاهمعتصمعبدالحليمتوانكو

أم(.ء79سبتمبر

مارس-أ75!)سبتمبرإبراهيمسلطانبنبترايحىتوانكو

أم(.979

رعايةبكرأبوسلطانبنباللهالمستعينشاهأحمدحاجىسلطان

أم(.849أبريل1!79)مارسشاهالمعظمالدين

)أبري!!إسماعيلسلطانبنجوهورإسكندراللهعلىالمتوكلسلطان

أم(.819أبريل-8491

اللهغفرالدينعزيوسفسلطانبنشاهالدينمحبأزلانسلطان

أم(.!49مارس-أم989)أدريلشاهله

-مأ!49)مارسعبدالرحمنتوانكوبنجعفرتوانكو

راتلوزااءسارؤ

.(م0791-7591)لرحمناعبدتنكو

أم(.-769أ7!0)عبدالرزاقتون

أم(.819-أ)769عونبنحسينداتوك

-م8191محمدبنمحاضر

فيتناممعدبلوماسيةعلاقاتأقامتكذلك،أم739

وزار)السابقة(،الشرقيةوألمانياالشماليةوكورياالشمالية

الويقبذلكممهدا،أم74!عامالصينوزرائهارئيس

بينهما.دبلومالمميةعلاقاتلإقامة

حدةتخفيفعبدالرزاقحاول.الوطنيةالجبهة

ووافقت.أم969حوادثإثر،الماليزيينبينالنزاعات

وشبهوسرواكصباحوأحزابالمحليةالمتحالفةالأحزاب

ائتلافاعتبر.الوطنيةالجبهةتكوينعلىالملايو،جزيرة

سياسيااتحادا،م4791عاميونيومنالأولفيالأصاب

.وقتذاكالعاملةالأحزابمنالعديدوتضمنلها.

بيرجاياحزب،أم769عامفيللتحالفوانضم

،ام789عامالإسلامىالحزبوتركها،صباحمنالجديد

أوائلوفيالجديد،بيرجاساحزبمنهبدلأوحل

بعدالجبهةإلىالمتحدةصباححزبانضم،الثمانينيات

.الانتخاباتفيفوزه

بنحسينأم،819عامفيمحمدبنمحاضرخلف

أولوأنتجت،الصناعةوشمجع،الوزارةرئاسةفىعون

ولأولماليزيا،واممتضافت،ام859عامماليزيةسعيارة

حكوماترؤلمساءأجتماعام989عامأكتوبرفي،مرة

الكومنولث.دولرابطة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

باتمعيداتوك،يعقوبعبدالرحمنلتماهأرلان

تونحسير،لنعبدالرزاقإلهاميالديربرهان

بالاعبدالغفارت!،بيراك

داتوجعمر،بنعودحونتشىتان

هاشمقاطمةبيمغتش!

سيريداتوكمحمد،شمحاذيرتيروغنانفيراساميتودسامبانتالى،

داتوك،هتامموسىراجا،عبداللهسلطادبنشعلاد

ريتشاردالسير،ونستدتتنكو،لرحمنعبدا

نكوتوالرحم!،عبدا

المدن

لوباكياكولالاممورلاكوايموهإ

ملقاكوشيمجتاودحورخ

باهروحوهور

هاح!لا

لرليس

لناج

بيراق

نوترلعا

ونيمممياسدإ

ياسريفيبحا

لولاياتا

هورحو

واكسر

بحورسيلا

صباخ

يداكا

علةذاتأخرىمقالات

ممنغافورة

هيتباحاما

كلنتان

ملقا

سمبلاننجري

الموفموعصرعا

المبكرالتاريخ-

التاربماقبل

ملقاب

البريطانيةالقوةنمو-

الأوائلالتجار-أ

المضايقمستوطمات!-

الملايومضايقتطور-ح

الهجرةمش!!لات-د

الحدشةحوهورهـ-

الاستعماريالحكمو

الملايواتحاد-

العرقيأ!راعا-أ

للاتحادال!عداد-ل!

الاستقلالنحوالتحرك-

ال!هوارئحالة-أ

الحديدالفيدراليالاتحاد-ب

العامةالانتخابات-خ

حوهورظهور-ج

الجديدةالسلطماتتأمميص-د

الامشعماريةالسيطرةمعارضة-ز

التقنيالتطهورح

التعليمط

السياسيالاستقرارعدم-ي

الاقتصاديالكسادآثارك

لاىلياااخروا-ل

الملايوكلوحدةمؤتمر

وصباخسرواك
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ماليزياتكوين

دوأ!ةمولد

الخارحيةالياسةلى

اخعاودواا!راعا-

الوطميةالحسهة

6

-7

8

9

الاليري؟تماضارافيأهميةشترالأاا!املاما

مانيزيا؟فياملحمةسسشاشاتالاوحدتأتن

هور؟حوممصقةر!وا!واسدحةااحسمرالدأتمتى

احسالعاأحىهـرص!احا،-ا-هـياماليا!!كيسيةالمراكألعص!أسماءما

-ت؟ا!يا،إعتراشاص!واعحتر

مانيرجا؟في،جتصرايرأحسيراعحلطدا

؟تاهصااحهـحاتمممشوت!هـ!ىأصسحتانتياماطق!ا

؟وكسحيحص!لسيراص!

مستقلة؟ا،دومانيرياأصبحتمتى

د؟ا!وحوماليزياظهرتمتى

+اح!أنفاأياماييمةلح!ص.حكومةماليزيا،

ح!ضمةفيهأصسياسيةاالسلطةصتتماسما،فيدرافيوديمقراطي

يت!صنر.أصلاياتافيتشريعيامجلحسا31وحزيةمر

)المجلس!نيغاراديوانمجلس!ت:من!زيالمرالبرلمان

أفيتأسماالأسهمغر(.ا)المجلسراكيماتودبوان(،الأعلى

مجلسرمرالتشريعيةأ!د!ياتامجاضأوأندانغانديوان

لالالتخابوالمجاض!،أطاناخبرأعضاءاختياريتم.شقطواحد

الذيهوألمقاعد،امنعدد!بربأيفورالذيوالحزب،العام

الحكم.يتولي

المركزيةالححومةورئيمم!.دممتوريةملكيةماليزياتعد

نأكما،سلاطينالولاياتمنتسعاويرأس.أطلكاهو

أ!ذيناالولاياتح!صاميرأسهاأحرىوا،ياتأربعهناك

الملك.يعينهم

الدستوريةالملكية

علىتنص،مكتوبةثيقةرماكيزيادستورالدستور.

القوان!ت،أاللإصدارالأسامراهورأجلاد.الحكمأحاماالإطار

ماتوح!صأجةأ!يدراامةالح!صبينالسلطهةوتقسيم

ووظائفأدوارعلىأ!دممتورايهيم!كما،الولايات

الحكومةيعطيوهوك!.المحاواختصاصاتالإدارات

،الدفاعشؤولىعلىأطسيوةواسعةسلطاتأغيدراليةا

والتجارةأجةألماوا،والصحة،والتعليم،الخارجيةوالعلاقات

أ!لاياتاولحكومات.أ!داحليةاوالشؤون،والصخاعة

والخدماتالأراضيوا،جماشراعةيتعلة!فيماخاصةسلطات

عامأجزياماإنشاءعسد.الدينيةوالشؤونالاجتماعية

وسرواكصباحولايتيمتىعرالاتفاققي،أم679

عشرةالإحدىأ!لاياتا!علطاتمنأوسعسلطات

لمواطنيالأساسيةاالحرياتالدستوريضمن.الأحرى

وحرية،الحياةحهت:تشملالضماناتوهذهماليزيا،

العشوائي،الاعتقالوعدموالتمطما،والتجمعأضعبير،ا

وحرية،الدينوحريةالتنقلوحرية،أسماواةوا،الرقوتحريم

منتوصيةعلىبناء،للملكويجوز.التملكوحق،أضعليما

ينبغىالحالةهذهوفى.الطوارئحالةإعلاناوزراء،رئيس

علىحفاظاحقوقهممن!صتيرعنالتنازأ!المواطإتعلى

إلاالدستورعلىمهمتعدي!!إدحالولايجوز.البلادأمن

وحكامأ!يدرالياالتشريعىامجلسرأعضاءثلثيبمواشقة

تعديلاراكياتديوانأجاز،م6391عامرفي.أ،يات11

فيالدستورينالسلماأحة!مموجبهأ!ىأأصد!متورافي

أغضائية.ااحصانة

رأسهو،الملكأوأغولغبيرتوان-دياليانغ.الملكية

البرلمانتوصيةعلىبناءويتصرفماليزيا،فيأصدولةا

ولهالوزراء،رئيصبتعي!تالملكيقومأ!رراء.امجلسو

تعارضلوحتى،البرلمانحلعلىعدمخاأوالمواشقةسلصةأ

أعلىقائداولوصفهأصوزراء.ارئيصنصيحةمعدأ!ى

المحاكمقضايافىالعفوسلطةيملك،احسملحةأطتموات

علىبناءالعلياالمحكمةقضاةصع!!أ!دياموية.أ!سرا

أغونغليرتوان-دياليانغتعي!تخمأ!زراء.ارض!توحمية

الولاياتمنالحكاممؤتمرأعضاءيقومإذ،با!،لتخاب

لمدةالأعلىالحاكمليكونمنهمواحدلانتخابأضسعا

الأقدميةأساسعلىالملكاختيارويتم.سنواتخمس

التسع،الولاياتحكاممنالحكاممؤتمريت!صن.والتعاقب

ولجنة،القفعاةتعيينسلطةوله،الأرئالأحرىاأ!لاياتوا

التغييراتفييؤثركما،المدنيةالحدمةولجنةالانتخابات

أسدينباالمتعلقةوالقوانين،الولاياتبحدودالمتعلقة

اقتراحوأي-الفيدراليالبرلمانيصدرهاانتي-الإسا،مي

الد!متور.لتعدلل

الوطنيةالحكومة

القوانين،وتعديللسنأغيدراليااضلمانيقوم.الرلمان

لدايةفياكبرلمانيخاطب)عسدماأطلكامنويت!صن

وديواننيغاراديوانالبرلمانومجلسىعام(،ح!طاجتماعه

.راكيات

العددويبلغالأصغر(.البرلمان)مجلسراكجماتديوان

وتجرىعضوا.177المنتخبينلأعضائهالإحمالي

فيتوجد.سسواتخمسكلمرةلهأعامةاالألتحاباتا

هذهوتقسمبتعيينها،الملكيقومانتخاباتلجنةيامافي

كلأهلينتخبحيث،انتخابيةدوائرإلىأبلاداأطحمةا

مواطنيلجميعيجوزر.را!جاتديوانفيلهمممثلادائرة

فيالمشاركةسمة12أعماره!اتجاوزتالذينماكيزيا

التصويتبأنالعلممعترشئأنفسهماأو،الألتخاباتا

لااحماأ

ر".ء..جس
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علىويطل،الدولةمكالىيصمشاهقعصريباءالماليزيالبرلمان

لامبور.كوالا!يجاردنز(اليكالبحيرةحدائق

ماليزيراكياتديوانلعضويةالمرشحيكونأنيجب

عاجزاأومجنونايكونوألاماليزيا،فيومقيما،الجنسية

منلأكثربالسجنعليهأوحكمامجرما،أوديونهد!عن

خدماتهم،مقابلرواتبالبرلمانلأعضاءتدفع

لأعضاءيجوز.سياسيةأحزابإلىينتمونوجميعهم

حالةوفي،وقتأيفيمقاعدهممنالاستقالةالبرلمان

المقعدلذلكجديدةانتخاباتتجرىأنيجبألاسعتقالة،

يوما.06خلالي

-ديبيانغالبرلمانجلسةيرأسالذيالشخصيعرف

(،البرلمانرئيسأوالرسمي)الناطقراكياتديوانبيرتوان

يتولى،غيابهحالةوفي،بينهممنالبرلمانأعضاءوينتخبه

الرئيس.نائبيأحدالمجلسرئاسة

ويتكون(.الأعلىماليزيابرلمان)مجلسنيغاراديوان

92الولاياتفيالتشريعيةالمجالستختارعضوا،96من

أساسعلى،الاخرينالأربعينبتعيينالملكويقوم،منهم

.والأقلياتوالتجار،،المهنيينقطاعاتلتمثيلأو،خبرتهم

مشوات،ثلاثلمدة،عادةنيغارا،ديوانأعضاءيعمل

حتىالأقلعلىعاماثلاثينالشخصعمريبلغأنويجب

نيغاراديوانأعضاءيقوم.الديوانلعضويةمؤهلايكون

نيغارا.ديوانبيرتوان-دييانغوهوالرئيصبانتخاب

ديوانسلطاتمنأقلبسلطاتنيغارايتمئديوان

ديوانبعدويجتمع،القوانينبسنيتعلقفيماراكيات

يجوزالاخير.أجازهقانونأيويراجع،مباشرةراكيات

تأخيرلهيجوزكما،القوانينبعضإصدارنيغارالديوان

مععادةنيغاراديوانيتفق،الواقعوفي.عاملمدةإصدارها

منبتوصيةتعيينهميتم،أعضائهمنكثيرالأنبمالحكومة

الوزراء.رئيس

ومجلسالوزراءرئيسيشرف.المركزيةالحكومة

-دياليانغيقوم.المركزيةماليزياحكومةعلىالوزراء

الاحزابأكثرمنالوزراءرئيسأغوئبتعيينبيرتوان

باختياريقومكما،العامةالانتخاباتشيشعبيةالسياسية

ديوانأعضاءبينمنالوزراءرئيستوصيةعلىبناءالوزراء

خططبوضعالوزراءمجلسيقومنيغارا.ديوانأورأكيات

الضرورة.وعندماليزيافيوالدفاعأطتنميةالأجلطويلة

لتنفيذالبرلمانخلالمنالقوانينالوزراءمجلسيسن

أنشطةعلىبالإشعرافالوزراءيقوم.الحكومة!مياسات

الخدمةفيللموظفينالأوامروإصدار،الممسالإلحكومية

المدنية.

للوزراء،نوابتعيينأغونغبيرتوان-ديلليانغيجوز

مهامهم.أداءفىالوزراءمساعدةوكذلك

علىوزيركليشرفالوزراء،رئيعرمعالتشاوربعد

السلطةهووالوزير.مصالحكوميةعدةتشملوزارة

الخدمةموظفيمنمجموعةتربطالتيالعليا،التنفيذية

الكبيرةالوزاراتمنالكثيروهناكالوزراء.بمجلسالمدنية

.الماليزيالإداريالديوانيالنظامتشكلالتىوالصغيرة

000.08منأكثرالفيدراليةالمدنيةالخدمةتوظف

ذووالإداريونويقوم.المصالحمختلففيشخص

بالتدريبتنفيذيةأعمالايباشرونالذينالعاليةالمستويات

العامةالخدمةمصلحةوتشرف.الوطنيالإدارةمعهدفي

الدواوينجميعالأولالأمينيرأس.المدنيةالخدمةعلى

ال!دارية.

المحليةالحكوهات

صباح)باستثناءالولاياتلحكومات.الولايةحكومة

حكوماتمهامأهمومن،السلطاتمنالقليلومعرواك(

المحلية،والحكومة،الأراضىإدارةعلىال!شرافالول!يات

وإدارة،المياهوتوفيرالاجتماعيةوالخدماتوالإسكان

لمملطةوسرواكصباحولولا!ي.الإسلاميةالدينيةالشؤون

أيضا.الهجرةعلىالإشراف

باستثناءماليزيا،فيالولاياتلجميع.الولاياتحكام

الرؤساءيمتلونحكام،وسرواكوصباحوبنانجملقا

،السلطانلقبالحكاممعظمويحمل.للولاياتالرسميين
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.أعوامححسةا!ترةاجلادا!-ااضعاقصلاس!ثماحداديحتا!حيت،ا!هـتةاأحسحعةاأح!!اماأحدي!صدأ-يسحماليزيادولةورئيسملك

سمبلارنجريوحا!-ابالراجمايعر!برليسحاكمأنإلا

بيسار.بيرتوانديباليانغيعرث

ال!بنيرثحيث،أ!راثةبامناصبهماالحكاممعظماينال

نجريولايةفيأما.الأباموتعندالحكماالأكبر

العائلةأبناح!حميعبينمنينتخبالحاكمفإن،لمممبلان

علىمالكةأسرثلاثتتعاق!،بيراقولايةوفي.المالكة

بالترتيب.الحكما

ويتمتع.ولايتهفيأطمسلمينديميازعيماالحاكميكون

بيرتوان-دياليانغتحمئبهاالتيالسلطاتبنفسفيها

لماكيزيا.أخسبةباالملكأوأغونغ

فلا،وسرواكوصباحلنانجوملقاأ!لاياتبالنسبةأما

بيرتوان-دياليمانغيقومرإنما،وراثيةالولايةرئاسةتكون

أ!زيراتوصيةعلىبماءسواتأربعلمدةبتعيينهماأغونغ

فيالولاياترؤساءويعد.العلاقةذاتأ!لايةافيالأول

لهمليمستأنهإلا،الآخرينالتسعةالولاياتحكاممرتبة

لهايتمتعالتيالتقليديةأصسلطةاإلىويفتقرون،دينيةوظيفة

الحاكم.

راكياتبديوانأحثمبهاقريبةنجدها.التشريعيةالمجمالس

مجلصأوشحيوخمجلسححناكأجس.أضنظيماكاحيةمن

القوان!توتجيز،المناقشاتأحرالمجاتعقد.الولاياتفيأعلى

يقومكماباختصاصها،التعلقةبالموضوعاتيتعلوتصيما

المجالسفيلهمممثل!تبانتخابولايةكلشيالمواطون

المجالحه!أعضاءيتقاضى.!شواتحمسلمدةاكتشريعية

!مياسية.أحزابإلىأغلبهموينتمي،رواتباكتشريعية

الأعضاءمنمحددعددمنالتشريعيةالمجانستتش!ول

عضوا،36عددهميبلغجوهورولايةففي.ولايةل!ص!!

93كلنتانولايةوفيعضوا،28كايداولايةوفي

عضوا،28سمبلاننجريوفي،02ملقاوفيعضوا،

،46وبيراق33،بنانجوفيعضوا،33باهانجوصى

،24وسيلانجور،84وسرواك،45صسا!ر،41لريىو

.عضوا23نولغاتركأو

لحكوماتوزراءأصمجابمثابةأخنفيذيةاأحهرالمجاتعد

ولايةوفي،الكيراجانبمجلسعادةوتعرف،أ!لاياتا

يسمىالوزراء.بمجلحه!إليهايشارسرواكوولايةصباح

لهاالتيأضسعاأ!لاياتامنك!!فيالتنفيذيالمجلسرئيسر

كيتواالأخرىالأربعأ!لاياتاوفيبيسار.المنتيريح!ام

حدإلىتشبهالأولالوزيروظيفة(.الأولا)الوريرمنتيري

أجة.الفيدراالح!صمةفيالوزراءرليسوظيفةشمير

عنطفيفااختلافاأضنفيذياالولايةمجلسيختلف

غيرموظ!تأعضاءثلاثةعلىلاشتمالهالوزراء،مجلس
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القانوني،الولايةومستشار،الولايةأمينوهم،منتخبين

فىالحقالموظفينولهؤلاء.الماليالولايةومسؤول

قرار.أيعلىالتصويتدونالمجلصاجتماعاتحضور

النصحتقديمعلىكبيرحدإلىوظيفتهموتقتصر

مجالفىتكونالتيالموضوعاتفىللمجلس

اختصاصهم.

إدارية،مناطقعدةلهاالولاياتمعظم.الولايةإداريو

لأنهماوسرواكوصباحجدا،صغيرةلأنهابرليسباستثناء

يقوم.ثانويةمناطقعلىأيضاوتشتملان،كبيرتانمنطقتان

منطقة.كلبإدارةلهمساعدينوعدةالمنطقةضابط

نشاطاتوتنسيق،المحليةالسلطاتقراراتبتنفيذويقومون

لكل،ذلكإلىبالإضعافة.الفيدراليةالحكوماتإدارات

حواليوهناك،الولايةأمينبرئاسةالعامةخدمتهاولاية

الولاية.فيمدنيموظف000202

الحكمعنمسؤولةالولاياتتكون.المحليالحكم

تملكالفيدراليةالحكومةأنإلاكبير،حدإلىالمحلي

المحلي،للحكمالوطنيالمجلصرخلالمنمعينةسلطات

المحلية،المجالسأعمالتنسيقمسؤوليةيتولىالذي

اجتماعاتإلىوالدعوة،المدنومجالس،والبلديات

منلكلالملزمةالقراراتيتخذكما،المحليةأصمعلطاتا

منطقةتقع.الولايةوحكومةالفيدراليةالحكومة

الحكومةإدارةتحتالفيدراليةد!بوانوجزيرةللامبوركوالا

.المباشرةالفيدرالية

يتمئعمدةولهلامبور،كوالافيمدينةمجلسيوجد

لمدينةالعامالمديريساعدهالعلياالتنفيذيةبالسلطة

ل!مبور.كوالا

فيالمدنمرتبةفيأخرىمحليةأربمعلطاتهناك

:التوأمانوالمدينتان،وبنانج،تاونوجورج،إيبوهماليزيا:

تخضع.سرواكفيالجنوبيةوكوشينجالشماليةكوشينج

المدينة.مجلسخلالمنيديرهاعمدةلسلطةمدينةكل

تاريخيةنبذة

الموجودةالولاياتتشبهولاياتإلىالملايوتقسيمتم

فيشعأنهالهاسلطةيملكونالمحليونالرؤساءوكان.اليوم

عشرالتاسعالقرنقبلوالجنوبيةالوسعطىالولاياتمعظم

يجتاحونالتايلانديونالسياميونكانماوكثيرا،الميلادي

الشمالية.الول!يات

عندماأم786عامالملايوفيالبريطانيالنفوذبدأ

جزيرةباستئجارالبريطانيةالشرقيةالهندلثركةقامت

فيالبريطانيةالسلطاتواستمرتكايدا.سلطانمنبنانج

القرنإبانلها،المجاورةوالمناطقالملايو،فىنشاطاتهاتوسيع

القرنمنالثلاثينياتأواخروفي.الميلاديعشرالتاسع

الملايوفيالمناطقمنأنواعثلاثةهناككانت،العشرين

خضعت.البريطانيالحكممنمختلفةلدرجاتتخضع

ومشغافورةوبنانجملقامنتتكونالتي،المضايقمستوطنات

المضايتي.مستوطناتانظر:المباشر.البريطانيالحكمإلى

وباهاجسمبلاننجري-المتحدةالملايوولاياتكانتبينما

نأإلا،البريطانيللحكمتخفئجزئيا-وسيلانجوروبيراق

غيرالملايوولاياتلحكامالسلطاتبعضتركواالبريطانيين

وبرليسوكلنتانوكايداجوهور،:وهيالخمسالمتحدة

محميتينوسرواكصباحمنكلكانتوترنغانو.

المحمية.:انظر.بريطانيتين

فصلتأم،459عامالثانيةالعالميةالحربنهايةبعد

مستعمرتينوسرواكصباحوصارتالملايوعنسحنغافورة

وقادةالبريطانيوناتفق،أم489عامفي.بريطانيتين

ولاياتجميعأتحادوهوالملايو،اتحادتكوينعلىالملايو

وذلكالملايو،لاستقلالالطريقالاتفاقيةمهدتالملايو.

إلىلاحقاتطورتنفيذيومجلستشريعيمجلسبإنشاء

استقلالهاالملايونالت.وطنيوزراءومجلسبرلمان

!شغافورةنالت،أم959وفى.م5791عامالكامل

تحتأستمرتأنهاإلا،الداخليةالشؤونفيالاسعتقلال

واسمياسةبالدفاعيتعلقفيما،البريطانيةالسيطرة

الخارجية.

وصباحالملايومنكلاتحدتأم،639عامفي

وصار،الجديدةماليزيادولةلإنشاءوسنغافورةوسرواك

أول،السابقالملايواتحادوزراءرئيسعبدالرحمنتنكو

تنكو.،لرحمناعبد:نظرا.لماليزياوزراءرئي!

ماليزياحكومةعلىكان،الأولىسنواتهاخلالفى

إندونيسيارئيساعترضفقد،كثيرةضغوطمواجهة

وبدأماليزيا،إلىوسرواكصباحانضمامعلىسوكارنو

إندونيسياونظمت.ا!لواجهةبسياممةسماهاسياسةانتهاج

الماليزيةالأراضيعلىالمسلحةالحملاتمنسلسلة

قيامإلىالهجماتهذهأدت.سرواكولايةعلىوبالأخص

تحسينمنبدلآالدفاععلىالإنفاقبزيادةماليزياح!ضمة

.الأخرىالحكوميةالخدمات

منالجديدةماليزياحكومةعانتذلكإلىلإضافةب

وحكومةالاتحاديةالحكومةبينالنزاعاتمنمعلسلة

حولبعضهايدورالنزاعاتتلكوكانت.سنغافورة

ألاتحاديالدخلتقسيمحولوبعضها،السياسيةالأفكار

ألممتحالةالحكومتاناقتنعتوأخيرا.الولايةودخل

انفصلتام659عاموفيبينهما.اتفاقإلىالتوصل

لذلكونتيجة.مستقلةدولةوصارتماليزياعنسنغاف!ررة

الملايوليشملماليزيادستوربتعديلالحكومةقامت

فقط.وصباحولصرواك



برونيسلاف،لينوفسكيما581

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

لاتمعي؟اشوكيعقو!،عدالرحىلتساهأرا،لى

تور،حس!!3ثشراعدارخو،لرحيعبدالى!سماعيلإ

لا،رلعفااعدمياكاإيرلدادبرها

داتوحعمر،لى!عورخودتشيتاد

،لاش!حاط!ةيرزعادصيراساميتود،ساممالتالى

سيريكداتومحمد،!شمحادراحا،عداللهسل!الىلنشالأد

ها!هداتو-محمصىالمالكةاصعائا،تا

كوكدا،هتامسىمبكحكولرحم!،عمدا

حصتوا،إرحمناعمد

.(م2461-4881)نيسلافبرو،لدنوفسكيما

حزرشع!أضقافةبدرا!شهاشتهرنيبريماأاجتماععالم

فيبإسئاماتهر،أ!ادئاالمحيصأغربيجنوبفيتروبرياند

الإنسانية.الثقافةنويات

فيأضدرلسرباوعم!!بوأسدافيمالينوفس!يولد

المحيطمغامرو:التاليةأح!ضباآأفوقدولي!!،لندنجامعتي

فيللهمجالجنسيةالحياةأم(،)229الغربىالهادئ

المرجانيةالحدائقأم(،)929ميلانيزياغربىشمال

(.م91)35وسحرها

تاقعش5.اشئيسيميماؤمارأصديفالاجزرعاصمةماليه

33464س!!انهاعدد.أ!ندياالمحيصأفىماليهجزيرة

.جزر،المالديفانفأهـ:،الموقعلمعرفة.نسمة

أضخي!!اص!لناياتب-تماأجهمافيالمنازلوتتفاوت

المرجانمنمشيدةومبان،بالصفيعمسقوفةوالقش

،كثيرةمساحدبماليهوتوجدالقرميد.منوأمعقفهاالمسحوق

وقاعةمسحدهور،الإسلامي!زالمرالبارزةمعالمهاوتشما!

الدي،أ!طنياألمتحفاوح!ذلك،أ!ذهببامطلياناجتماعات

موادالمتحف!ويعرضر.ألمهدماالسلطانقصرأراضيعلىيقع

ماليهوتجتذب.أسريلان!جةواوالدرافيديةالعربيةالثقافاتمن

فىالمدينةس!صادم!أحضيرايعملو.أحسياحامنكثيرا

الحكومية.الأعمالواأسمياحةا

انشئتأنهاالمحتملمنأ!ش5.معروهخةغيرماليهنشأة

المالديفجزرإلىاضاساا!أروصوأ!عندعاصمةلتكون

الميلاد.قبلالرابعالقرنفي

أنواعثلاثةعلىأيملة!اسمامامباأفعى.ألمحعىالماميا،

إشريقيا.وجسوبي!مطوفيتعيث!التيالمميتةالأفاعيامن

فيعنهاوتحتلف!،حبيرةدرحةإلىاعوبرااتشبهوهي

الكوبرا.انفر:الرألم!.غطاءوجودعدم

طولويتراوح،السياطيتمبهرف!جسموللمامبا

وقدالمتر.ونصف!مترينإلىمترب!ب!تمامنهاالواحدة

وورأ!يتعيشسامةأصعىحعيودهـا2،أح!صاصتهاشديخددالمامباأفعى

حتميا.إضكطحر.

علىالقدرةوأطمامباأمتار.أربعةإشلأ!وااهذا

وتفرز،الأرضعلىوالزحفالأشجاراعلىبسهوأ،أخعلقا

تكونأصسوداءاالمامباوأفعى.عدوانيةغيروأحخهاقاتلامئما

ويظلتكبر.عندماداكنةوبنيةصغرهافىنأطواحصراء

حياتها.طوالأحضرالحضراءاطامباأ!-

القرآنسورمنالمؤمنونسورة.صرة،اووضن
الثالثةالشريفالمصحففيترتيبثا.الملكيةأ!هـيما

وجاءت.آيةومائةعشرةثمانيآجاشهاعدد.والعشرون

التيأممريمةاودضائلهمبمآثرإشمادةالمؤمنونتسميت!ا

النعيم.جناتفيالأعلىاأغردوساميراتبهااستحقوا

الدينأصولتناوأتالمكيةالسورمنالمؤمنونسورة

معائرشأنذأكيشأنها،أجعثواأسةوالرساأخوحيدامر

المكية.أ!سورا

والوحدانيةالقدرةأ!دلائليمةال!صأسسورةاعرضست

والحيوانالإسمانفيالعجيبال!ضدهذافيمصورة

فيماالمنبثةالكونيةالآياتفير،الخلقإبداعفيثمأضباتوا

النخيلأنواعمنرالمنضوأأحالماكطالناسيشاهده

والسفنأضمارواوالفوا!!،شمانارنيتوإاراالأعحا!،"

عرضتث!ا.آياتمرذأ!كوغيرأجحار،اعبا!اطاخرد

عماعئهلىاللهلرسوأ!تسليةالأنبياءبعضأ!صص!هـةأصسوا

هود،قصةثهـا،نوحقصمةفذحصتالمشرح-بأذىمنيلقاه

ثم،عيسىووأ!دهاأجتولامريمقصةثم،موسىقصةت!

بعدل!حئومكابرتهماوعنادهمامحةلكفارعرضت

يلقاهاالتيوالشدائدالأهوالاعنالسورةوتحدثت.أضهوره

تمنواوقد،الموتس!صاتفيوهماا،حتضار،1وقتأ!!ارا

العمل.أ!حصامنشاتهمماليتداركوااررنيااإلىأحودةا

ينقسمحيثالقيامةيومعنبالحديثالسورة"حتصت

فلاالنسبرالحمسصوينقص!وأشمقياء،سعداءإشىأصاسا



915ستوما،نما

المحاورةوسجلت،الصالحوالعملالإيمانإلاعندهاينفع

فلافيهايصطرخونوهمالنارأهلوبنالجبارالملكبين

يجابون.ولايغاثون

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

وكانماالتاردقبلمافترةفيعالقحيوانالماموت

وبطيءمتوحشاكانكماكبير،حدإلىالفيليشبه

المترونصفأمتارأرلعةمنأكثرارتفاعهبلغربما.الحركة

منأسفلإلىينحنيوناب،خرطوملهوكان.الكتفعند

منتصفإلىليصلأعلىإلىينحنىثم،الأعلىالفك

بذاتعرفتالماموثمنمعينةأنواعوهناك.الخرطوم

جسمهاالشعريغطيكان،الصوفياللاموثأوالفراء

.القارسالجليديالعصربردمنللوقاية

حيثالمعروفةالأحافيربينالعلياالمرتبةالماموثيحتل

فيومحفوظةكاملةماموثلحيواناتأجساموجدت

لحيواناتبقاياأنهاالأهاليواعتقدسيبريا.منطقةفيالثلج

كانتالماموثحيواناتأنالعلماءووجد.ضخمةخلد

.النباتاتوبراعمالإبريةالصنوبرأوراقتأكل

ويرجع.وأمريكاأوروبافيالماموثأحافيروجدت

إلىإفريقياغربيفيوجدتماموثعظامأقدمتاريخ

فيالماموثانتشروقد.خلتلعمنةملايينأربعةنحو

قبلالشماليةأمريكاإلىوصلحيثأخرىقارأت

ماعصورفيالناسوكان.السنواتمنونصفمليون

.الطعامأجلمنالماموثيصطادونالتاريخقبل

الكهوفجدرانعلىمنحوتةللماموثصورووجدت

لمشة01و...قبلالماموثأختفىفرنسا.جنوبيفى

حيوانبمحيوان،المستودون،الأحفورة:أيضاانظر.

التاريخ.ماقبل

اجماردةاالماطقفيعالق،الحاليبالفيلصلةذومنقرضحيوادالماموث

يساعدظهرهعلىالموجودالفرو!ادوأورولا.وأمري!ظآسباشماليالي

البرد.مرحمايتهفي

الأحفورةانظر:.حيوانالصولمحي،الماموث

.الماموث)صورة(بم

أطولمنالماموثكهفيعد.كهفالماموت،

فىويقعالمتحدةبالولاياتكنتاكيفيالعالمكهوف

للتعريةنتيجةتكونو.الجيريالحجرمنمكونةسلسلة

الحجرشقوقداخلالحمضيةالمياهجريانعنالناجمة

داخليتجولواأنللزوارويمكن.السنينملايينعبرالجيري

وأدنى.طوابقخمسةمنتتكونكمأ9طولهايبلغممرات

.الأرضسطحتحتأم01بعدعلىيقعمستوى

تشبهحيثجذابةوأشكالألوانالكهف!داخلوللصخور

.والشلالاتوالأشجارالأزهار

،وشلالاتوأنهاربحيراتعدةعلىالكهفيحتوي

ممتةمن-الصدىنهرويسمى-نهرأكبرعرضويبلغ

عديمةالأسماكتعيشالنهرهذاوفي.أم8إلىأمتار

أيضاوهناك.سنتيمتراتخمسةنحوطولهاويبلغ،العيون

وتعيعقالبحروجرادالخنافسمثلأخرىعمياءحيوانات

يزورهالاالكهفمنأجزاءفىالخفافيشمنفصائل

.الناس

يحفظالذيدلموظفبريطانيةتسميةالئئفيدمورط

.وهوالتداوليةواللجانالنوادياجتماعاتأثناءالنظام

وبالإضافة.للاجتماعالقانونيةالأوراقعنكذلكمسؤول

عليالأعضاءإجبارفيالسلطةالتنفيذلمأمورفإنذأكإلي

لإكمالضرورياحضورهميكونعندماالجلساتحضور

القانوني.النصحاب

ابتدعهقدالتنفيذمأمورمنصبأنالمؤرخونيعتقد

إنجلترا.ملك-الأولرششاردالملك

ألماني،روائيأم(.559-1)875ثوماس،مان

تميزت.ام929عامللادابنوبلجائزةعلىحصل

أدى.الفلسفيوالفكروالدعابةالحكمةبينبالمزجكتاباته

ووعيهالفلسفيةالأبعادفىالنافذةوبصيرتهالثاقبفكره

أكبرمنجعلهإلىالسيا!مية،والأحوالبالثقافةالعميق

كتاباتهوتتميز.عصرهفىالإنسانيةالدراساتكتاب

مانكان.الأدبيالتميزمننوعإلىأدتالتيبالسخرية

الكتاببذلكمحاكيارصينبأسلوبدائماي!صب

جوته.وبخاصةالقدامى

منتمكنمتميز،أدبىأس!وبصاحبوبوصفه

عشرالثامنالقرنواقعيةبينالتوازنمنبنوعالاحتفاظ

قيممعمتعاطفامحللامانكان.التقليديالأسلوبوبين

كتاباتهترتكزحيث.أوروبافيالوسطىالطبقةواتجاهات

الروحمانصور.والحياةالروحبينازدواجيةعلى



برةجز،نما061

الخلقعلىوالمقدرةأشقافيواالف!صيأصفاءاتمثلباعتبارها

ريئاشيئاباعتبارهاصورهافقدالحيطةأماوالالتكار،

الازدواجيةهذهعنوعبر.فيهمشكوكغيرحيوياونشاطا

الو!عو.والطبقةالأديبااتجاهاتب!تالصراعفي

أم(،109)بدنبروكسميما!بهااشتهرروايةأول

الواحبالذهنيأصفاءامعالحفاقيالضعفصورتوقد

أما.ماربعائلةشبيهةأخجارةافيتعملىعائلةلدىلذلك

فيظهرتفقدا!ةوأاهذهالأسلو!الخالفةالكتابات

كروجرتنيوأم(؟06)3ترستان:هماقصيرينعملين

فيالموتالقصيرةروايتهرتصوكماام(.9)30

منالكتابالأحدالأخلافياالانهيارأم(19)2البندقية

صغير.لغلامومهينةشاذةحنسيةرغبةخلال

عم!!بعدأم()249السحريالجبلروايتهماننشر

أحلاخمصحةفيمرضىأ!ضاباويعرض!.سنة21دام

الأف!صاراوايتناقضةا،تجاهات1وجوده!يجسد،الدرن

لىالأواأحالميةاالحربقبلىبيررالأواللمجتيمالسيا!عية

روايةشنههوما-سهقاءعملىأطولأمام(.1891-أم19)4

جزءاأ4مرالم!صلةأم(436-أم)339وأخوتهيوسف

مارس!رالإنجي!!فيوإخوصهيوسصسيدناقصةفيهاشرح

أسطهورية.رننسسيةزوايامنالتحليلفيها

دكصورروايةفهياليأسعنتعبيرااشواياتأكثرأما

أصلحبألمانيملحنيتنكرشيهاوأم(،9)47لمحاوستوس

هذهوتشير.الأدبياالإلداأج!منالأخلاقيةوالمسؤولية

تاعتراقروايةأما.النازيةظهورإلىرمزيةلصورةالرواية

عنتعبرروايةسالهاأم()549الثقةرجل-كرلفلكس

الوسصمإ.أطبقةامجتمعفيالشاذةالمغامرات

والمومميقى،الأدبوا،أحسياسةا:مانمقالاتتناولت

أجة:أضااالحتبفيالمقالاتهذهتجميعتموقد.والفلسفة

الثلاثةالعقودومتمالاتأم(،)429اليومنظام

عقصطبعتفقدأم()959المقالاتآخرأماأم(.)479

الخاصة.رسائلهومذكراتهنشرتمكما،وفاته

تركوقدلولكفيأضجارةباتعم!غنيةلأسرةمانوأول

سويسرافيوعاشالح!ص!اعلىأصاري!تاالحشيلاءعندألمانيا

الولاياتإلىانتقلوبعدهاا.أ389و3391عاميمابين

ثم،أم449عامالأمريكيةاالجسيةونالالامريكيةالمتحدة

والجدير.هناكتوفيحيثسويسراإنىأخرىمرةعاد

أيضاكانامان!طولرابنهرما-هنريتشأخاهأنبالذكر

.كاتب!ت

في،أاللأيرأضدياالبحرفيمانجزيرةتقع.صيرةمان،

إلىحصم03بعدوعلىوأيرأشدا،إنجلترابينالمسافةمنتصف!

أسكتلندا.منالجنوب

حكومتهالهاوأس!ش،البريطانيللعرشالجزيرةتخضع

الدوليةالشؤونالبريطانيةالحكومةوترعىبها،الحاصة

مصيفاتعدمانوجزيرةالتاجمئكلشرأغرناومنذ.أطجزيرة

والايرلنديين.البريطانيينمنأطسياح

سلتي،أصلمنمانجزيرةس!صانمنحتيرينحدر

إلىبالإضافةأ!انكسالغةتسمىأخةيتحدثلعضهما"

اسمأيضاالحزيرةسكانعلىيصلهتو،أال!تجليزيةا

وهي-المان!صسيةأعططاوجودسح!أتحدر.ادان!صسيمات

عامفيالجزيرةعلىمرةأ!الأو-ذيوأ!لدونقصصأ

وأحضر،الجزيرةالمسمأصلحولحلا!هناك.أم832

إلىمانكلمةأص!طترجعانتيتلكهيذيوعاال!راء

جما!.معناهارمونادأعسلتيةا

الحكمونظامالسكان

)برلمانها(النيابيمجلسهامانلجزيرة.الحكمنظام

القوان!تبسنيقوموهوتاينوالد،يسمىرلهاالحاص

الحقالبريطاني()البرلمانأضيالياأطمجلسأ!شو،أرراخليةا

الرئاسةويتولى.الجزيرةفيوتأثيرقوةأئهااب!قوسنش

وللحاكمبريطانيا،باسميحكماأ!ديامانجزيرةأ!ردشيها

يوقعأنهإلاالجزيرةح!صمةعلىمحدودةسلصهآانبريصاني

مانجزيرة

طرف

حديديةنسك

علارات

ىصلل!آرآس

لىشماأ-صكا---لؤا

جورلىرأسصصص/

/-غ!-

حورلياررص

كاأرامريأ"-

لثاثيلاج-لإ+-رز

مايك!/لم!يرك-أادا.!!ماعولللا--

ورسإهـ!صص.خ!ك!7.،مولمالمحلن

صم(أس3أحدب!ئىممرلمس

ليل/!ر-إ،!!!ألى

س-بانرك3؟أ-.،لالد-ء?!/?.

أجل!ماال!ىدوكسد.-كرو!لاهالى-!!*-غ!-سسكا

!ثتأ-ممصص-دوحلاسرأسق

ي!كلوججبي

يرأدارأس(كوليبملم!لأ!ا،لا!

ايرينلتصورت"ر.لاتتئ!لأ!كا/بامطار!!!!

ماد3هـ!ك!كر؟لجن!س/*ث!ء!هاسنهمافيدرلى/ولاءلأ*ص!

أ*.ص!لأ

حلأ/جم!

ضثش/ااخ!سرحش?ءس!*
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ويقوم.النيابيالجزيرةمجلسيسنهاالتيالقوانينكلعلى

بريطانيا،ملكعننيابةالأموربتصريفالحاكمنائب

موافقةبدونالتصرفيستطيعد!الأحيانمعظمافيولكنه

أضاينوالد.اأوالنيابيالجزيرةمجلس

نائبمنالتاينوالدأوالنيابيالجزيرةمجلسيتكون

أعضاءوبعضالعمد.ومجلسالتشريعيوالمجلسالحاكم

ويتكون.معينونالاخروالبعض،منتخبونالتشريعيالمجلس

مواطنوينتخبهمعضواوعشرينأربعةمنالعمدمجلس

احتفلأم979عاموفي،مشواتخص!كلمانجزيرة

النيابيالحكممنعامألفبمرورأيبمالألفيبعيدهالتاينوالد

المتصل.

والمجلسالعمدمجلسمنكلافإنالقوابنصياغةعند

النيابىالمجلسفينفعسهالمتبعبالأسلوبيعملانالتشريعي

والماليةاليوميةالشؤونيخصفيماولكن،البريطانى

يعملانالتشريعيوالمجلسالعمدمجلسفإنوالإدارية

الحاكم.نائبيرأسهواحد،كمجلس

ويقوم،أعضائهبينمنالوزراءرئيسالتاينوالديختار

النيابيالمجلسأعضاءمنتسعةباختياربدورهالوزراءرئيس

المهمة.الحكوميةالإداراتعبءيتحملونوزراء)البرلمان(

الهيئةوهو،التنفيذيالمجلسيكونونالعشرةوهؤلاء

.الجزيرةسياسةتخططعنالمسؤولةالرئيسية

لهاأنكما،الماليةمواردهافىالجزيرةتتحكم

المعدلاتعنتقلوهي،الدخللضريبةالخاصةمعدلاتها

ضريبةمنعائداتهاعلىالجزيرة.وتحصلالبريطانية

بمالبريطانيةللحكومةمنهانسبةتدفعولكنها،الجمارك

.الأخرىالمشتركةوالخدماتالدفاعمصماريفبهالتسدد

قاضيانبهاويوجد،وقضاةقضائينظاممانولجزيرة

منآخروعددخدماتهما،نطرماديمقابلعلىيحصلان

علهيمويطلقالعلياالمحاكمقضاةأما.الختصينغيرالقضاة

نأكما،التشريعيالمجلسأعضاءمنفهمديمسترالمسم

أيضا.عضوالجزيرةفيالإنجليزيةالكنيسةأسقف

الاقتصاد

منالماليةالاستثماراتأصبحت.والصناعةالخدمات

منأكثرتشكلإذ،مانجزيرةفىالمهمةالدخلمصادر

الضرائبمعدلاتوجذبت،للجزيرةالعامالدخلخمس

مصادرجلبمما،جديدةلشركاتبالجزيرةالمنخفضة

السياحةولكن.للعملجديدةوفرصا،للدخلإضافية

المطارويوجدالجزيرةاقتصادامنحيوياجزءاتمثلمازالت

.كاسلتاونمدينةمنبالقربرونالدزويفى

،بالجزيرةالسياحيالمركزدوجلاسمدينةوتعد

لقضاءمثاليامكانامنهاجعلخلابخليجعلىفموقعها

موجزةحقائق

.دوحلاس:صمةالعا

.2كم275:حةالمسا

اد)تعدنسمة788،96،نسمة953،27:مأ!69يرتقد:لسكانا

نسمة.75)005م1002؟تقديرم(.1991

والأعمال،الماليةوال!ستثمارات،والزراعة،السياحة:الصناعاتأهم

الحفيفة.الهندسية

واقفة.ستظلألقيتكيفما:النشد

الأنشطةبعضبرعايةالسياحيالمجلسويقوم.العطلات

وهو،البخاريةالدراجاتلسباقالسياحةجائزةتشملالتي

النموفىأخذةالأخرىالصمناعاتوبعض!شويحدث

الخفيفةالهندسيةالأعمالومنها:الجزيرةأرضعلى

والسجاد.الجواربوصناعة

كبيرا،اعتماداالالاتعلىالجزيرةفىالزراعةتعتمد

أيضا.المهمةالمواردمنلبيعهاالماشيةتسمينويعد

منهائلةشبكةتوجد.والاتصالاتالمواصلات

توجدوكذلك،المدنبينتربطالتيالرئيسيةالطرق

الترامعربةبوجوددوجلاسوتشتهر.الجيدةالثانويةالطرق

موسمخلالالشاطئطولعلىوتسير،الخيولتجرهاالتي

كلفيجيدةخدماتالحافلاتتقدمكما،السياحة

.الجزيرةأرجاء

وهي،مانبجزيرةالحديديةالسككالحكومةتمتلك

دوجلاسمنكلبين،وتصلأم873عاممنذموجودة

الحديديةالسككخطوطوتثير.أرينوبورتوكاسلتاون

بتاريخالشغوفينكلاهتمامالمفردوخطهاالصغيربحجمها

.ورامزيدوجلاسبينالكهربائيةالحديديةالسكك

قريةبينأيضاالخطهذايعملالعطلاتمولعمموخلال

سنيفل.جبلوقمةلاكسي

علىالموانئوأقربدوجلاسبينعباراتتوجد

جويةخطوطتوجدكما،والأيرلنديةأجريطانيةاالسواحل

والأراضيرونالدزويفيالجزيرةمطاربينمنتظمة

والأيرلندية.البريطانية

مستقلةمحليةإذاعيةمحطةمانبجزيرةوتوجد

وكانتأم،649عامفيأنشئت،مانكسإذاعةتسمى

تصدركما.البريطانيةالجزرفيمستقلةإذاعيةمحطةأول

.أسبوعيتانصحيفتانبالجزيرة

السطح

نقطةأقربمنكم45نحوبعدعلىمانجزيرةتقع

ويصلأيرلندا،فينقطةأقربمنكم43وبريطانيا،في

إلىوعرضها،كم55منيقربماإلىالجزيرةطول

كم.02



يرةجز،نما621

الحزءفيالرمليةأيرزسعهولتقع.السطحمظاهر

اشراعيةالأرا!ياأفضلبهاتوحدر،الجزيرةمنالشمالي

الوعرةالجبالمن!ملسلةتمتدالجموبوفي،الجزيرةفى

ارتفاعوأقصى.الوعرةالمنحدراتمنساحليخطنحو

فوثم162يرتفعالذيسنجف!!جبلفييوجدالجزيرةفي

رملي،فهوالشماليأصساح!!اأماالبحر.سفحامستوى

والغرليأصشرقىاأصمماحل!!باويوحد.عاصفةرياحلهوتهب

أ!ضيرةاالخلحا!صأح-اوالجبليةأطنحدراتامنالعديد

حا،سر.درخليجحوبافىهـيرةخليجوأكبروالصغيرة

مانلحزدردالجسوسفأ!إاكاحيةصغيردجزيرةوتوجد

مسارةةالجزدبهذهيوجدو.!انأوفكطفتسمى

هيئةوجعلتهكتار.002نحومساحتهاوتبلغ،ملاحية

للطهيور.محميةمانخليججزيرةالقوميللائتمانمان!ض

متوسطيبلغلطيفا،حيثشةالحزمناخيعد.المناخ

م.551يوأجرشهرفيو،م04شئىهـينابفيالحرارةدرجات

أحام،اشيالأمطارامنملما049نحوالجزيرةعلىيسقطو

إلىساعةأ3..منأحشمسا!عطومتوسصأويصل

أحام.افيساعة0015

السياحيةالمزارات

تثيراكتيأضاريحيةاثنالأمااأحديدصابالجزيرةيوحد

الديمان!خعر،متح!بادارةالح!ضمةتقومو،الأهتمام

منبيلررشنقلعتاوتعدالآثار.منالعديدعلىجحتوي

ماوقتفيرشنقلعةوكانت،التاريخيةالمنشآتأضخما

.للسياحجذبم!طنالانوأ!ضها،مانجزيرةلححاممقرا

عامشيبيتاكتيأص!جرياأ!جلةالاكسلقريةوتوجد

أ!جبافيالرصاصمناح!امنالمياهلضخأم،854

توجدجونز!حاتمدينةتا،لأحدقمةوفوق.!عنيف!!

بهتوجدكانتالذينفسهالموقرعلىمستديرةرابية

.البرونزيأحصرامنمقبرة

رتوجدأطتسليةممتازةأماحشأطسيامادجزيرةتوفر

ومنها،دوجلاسمدينةفيالمعصادأضسليةاأماكنمعظم

لهاويوجد،والمسرحأصمينماارودوللرقصرواسعةصالات

فيممتازةرياضيةإمكاناتجدتوثما.واحدليليمل!

الأنهارفيالأسعماكاصيدالمحتبةالرياضاتومن.الجزيرة

ملاعبمنالعديدبالجزيرةجديوكما،اليخوتوركوب

الجولف!.

سباتالجزيرةفيالسنويةالرياضيةالأحداثأه!ا

مان!صسوسباقأحممياحة،الجائزدأجحاريةاالدراجات

يبلغدائريطريقعلىتعقدساقاتوهي.الكبرىللجائزة

لهواةمثيرامشهداوتكون،حصه75إلىك!ا06منطوله

البخارية.راجاتأولاممباقات

-ير-ت-!-يههـس!حش---قي

فىلنيتالعال!ا.لىب!العحا،تأم!:احدةتعدلاكسىعحلة

الموحودةوالشارة،اضصاصرح!اماص!ا!اءصتأح!!ص!الألأى!

افىهـيرد.اسةنماشعارهي!سقانثلاتتمما!بحانها

تلتسمىقديمةراليةعلىتاينوالداحتفالسعقد

التارللعدهذاسانويوليو،منالخامسفيا!داتايمو

هذاتاريخويرجع.الجولياليللتقويمأصبقاأصيصامشصثص

دينيااحتفالآأصلهفيكادو،الفاي!صجقبائ!إلىا،حتفال1

.للعدلمح!صمةو

تاريخيهنبذة

العصرإلىالجزيرةفيالمستوطن!تلأرتمتاريعود

إلىترجعأخياالاثارمنالعديدويوجد،الأوسصأااحصهـي

وصلولقد.والأسلحةالمباني:مثلالتاريخقب!!ماعصور

ولكن،الميلاديأصسالغاأغرنافيبريطانياإلىأ!سلتيونا

وتعد.الغربناحيةأإتدريجئابهمدفعواآخرينشتاة

بصفةاستيطانهافينجحواالتىالأماكنمنمانحزيرة

سلتي.اصلمنبالجزيردالكثيرينفإنوأ!ذا،داثمة
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منالرغمعلىمانجزيرةإلىمطلقاالرومانيصللم

كانت-مباشرةالجزيرةقبالةتقعالتي-لانكشايرمنطقةأن

الغزاةوتركبريطانيا،فياحتلوهاالتيالمه!ةالأماكنأحد

.الجزيرةفيباقيةمازالتالتيبصماتهمالإسكندينافيون

لهاوسنيفلرونالدزوي:مثلالأماكنأسماءمنوكثير

وضعواالذينالفايكنجتحدثهاالتىاللغةإلىيعودأصل

لوردأولوكان.مانجزيرةلوردبوساطةالحكمانظام

كروفانجودردهوالتاريخيةللسجلاتطبقاللجزيرة

.أم590عاموحتىأم970عاممنحكمالذيالأول

علىأسكتلنداملوكسيوعشرالثالثالقرنخلال

أسكتلنداتنازأصتعشرالرابعالقرنمنتصفوفي،الجزيرة

إنجلتراملكمنحهاأم504عامفيلإنجلترا.الجزيرةعن

ستانليأسرةوحكمت.مشانليجونللسيرالرالغهنري

مأ066عاممنثانيةومرةام،495عامحتىالجزيرة

أثول.دوقإلىحكمهاانتقلعندماأم736عامحتى

علىيسيطرالبريطانيالحاكمظلأم،765عامومنذ

لوردبصفتهيحكموهو،ملحقاتهمنكواحدةمانجزيرة

الحاك!ا.نائبخلالمنمانجزيرة

أجملمنمانابوريبحيرة.-ة،مائالوري

تض!النيوزيلندا.الجنوبيةالجزيرةفيالواقعةالبحيرات

.الأرضتحتضخمةكهرومائيةطاقةمحطةالبحيرة

القلببحيرةتعنينيوزيلنديةكلمةمانمابوري،وكلمة

وعمقكمأ.وعرضهاكمأ9البحيرةطوليبلغ.الحزين

تعتبرالجزر.منمجموعةحولهاوتنتشر.م437مياهها

التىالشعبيةالمصايفمنمانابوريبجزيرةالمحيطةالمنطقة

عطلاتهم.الناسفيهايقضي

تجاريومركزمدينةوأكبرنيكاراجواعاصمةظدجواط

فيماناجوالبحيرةالجنوبيالشاطئفيتقع.الدولةفي

نسمة.)068677السكانعدد.نيكاراجواغربيم

فيهماتأم729عامرهيببزلزالماناجوااصيبت

الوسطىالأجزاءمعظمودمرتشخص،5).00قرابة

وجودعدممعضواحعدةالانالمدينةوتشمل.للمدينة

فيتكونالقديمالمدينةوسطأماالبلد.وسطأعمالمركز

موجودةظلتثابتةخرسانيةمبانعداخاليةميادينمن

الوطنيالقصرالمبانيهذهوتشمل.الزلزالقاومتلأنها

الكنيسةدمرتبينما،الرياضيوالإستادالرئاسةوقصر

الموانية.

فيسكنيةومناطقللأعمالمناطقعدةشميدت

مراكزالمناطقهذهوتشمل.الزلزالعقبالمدينةأطراف

بطريقةصممتومسارحومطاعمومخازنجديدةتسويق

المنازلآلافشيدتلذلكإضافة،العنيفةالزلازلتقاوم

.الزلزالشردهاالتيللأسر

مركزاتعتبرحيث،التجارةعلىماناجوااقتصاديعتمد

،الأخرىالزراعيةوألمحاصيلوالقطنالبنلتجارةرئيسيا

الإسمنتلصناعةمهمامركزاكونهاإلىبالإضافة

والأحذية.والملبوساتوالكبريت

عشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتفيماناجوابناءتم

للبلادعاصمةوجعلتالحمر.الهنوديقطخهكانموقعفي

حيثنيكاراجوا،فيالرئيسينالحزبنبينللصراعاتحلا

أسممهاالتيليونبينتتداولاسمابقفيالعاصمةكانت

المحافظين.حزبعاصمةوجرأنداالليبراليالحزب

منكبيرةأجزاءالزلزالضرب،ام319عامفي

مأ729عامومنذبناؤها.أعيدماسرعانلكنماناجوا،

متنزهاتإنشاءفيتتمثلالزلازللمقاومةخططوضعت

.المدمرةالمناطقفىثابتةحكوميةومبان

حيثوالعمرانالتطورسريعةمدينةماناجواتعتبر

.أم069عاممنذمراتثلاثسكانهاعددتضاعف

الأنظمةهيماناكأنقواعدقواعد.مائاعتن،

عندفاعابوصفهبالجنونالخاصةإنجلترافيالعامةالقانونية

تفترضأنيجب،الأنظمةلتلكووفقا.جنائيةتهمة

محامويبرهنأنإلى،عاقلشمخصكلبأنالمحاك!ا

،الجنونبينةالمحلفينهيئةقبلتوإذا.عاقلغيربأنهالدفاع

بسبب،مذنبعيرالشخصبأنح!صماتصدرفإنها

أمراضمصحةفيعموماالمتهميحتجزثمومن.الجنون

عقلية.

إدواردبقتلماناغتندانيالقام،أم843عامفي

روبرتالسيرالوزراءلرئيسالخاصالسكرتير-درموند

وحسما.جنونهبسببماناغتنساحةوبرئت-بيل

ماناغق.قواعدبصياغةاللورداتمجلمه!قام،للقضية

مقاطعةعاصمةوهيالبرأزيل،فىكبيرةمديخةفاوسط

منكمأ6بعدعلىالنجرونهرعلىوتقعالأمازوناس،

سكانهاعددويبلغ.الأمازوننهرمعالنجرونهرتقاطع

مناكم/006نحوماناوسوتبعد.نسمة.680613

طريقعنإليهاالوصولويمكن،الأمازوننهرمصب

فيالواقعةالمنطقةلكلالتجاريالمركزماناوستعدالبحر.

الخامالصناعةخشبمنتجاتهاومن.الأمازونحوض

.والمطاطالبرازيلوجوز

إيطاليرسامأم(.605-4311)أندريامانتينا

دقيقة،مجسماتعملفيأسهم.النهضةعصرإلىينتمى
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استخدم.الرخاممث!!،الأشكالهذهسطوحبدتحيث

تظههرحيث،المسرحيالتأثيرلإحداثالمنظورمانتينا

أسفل.منإليهاينظرالمشاهدنو!عالألثمكالامنالعديد

لأعماله،الفنالينمنال!ضيرتأذمشهورانحاتاكانوقد

دزرير.أنبرختالشهيرال!لماني:مث!ط

!مأغر!باأجابإيطاصارتوروديأسولافيمانتيناولد

اشتوماسرعادوبادوا،شيفيالأوتعليمهوتلقىبادوا.

عائلةحدمةإلىم0461أوا4561عامانضم.بر!عوماته

حياتهبقيةمعهاقضىحيثا،ماممتووفيالحاكمةجونزاجا

علىجونزاجالعائلةالجصم!رائعةلوحاتبعملاوقا

جونزاجالودوفيكوومحكمةالعائلةلوحةومنها.الجدران

أممنيسة.امذبحخلفونقوشأشخاصلعدةوصورالثالى

حسصس!ا،سم1اث)اءالنحويالاسمانظر:.المؤت

.النحويالجنسحسه(بم

علىيموالابحر؟ثشجرشجر.،المانجروف

نوعا.أربع!!شرابةمنهويوحد،المحيطاتنخسواطئامتداد

الجذورأصشجرداترس!!فالمافيهـوأنوابعضنموأثناءوفي

لحملودعاماتركائزبمجموعهاوتكونالأغصانمن

الماء.فوقاللأوراقأكاليل

علىالأساسيالنباتيالمانجروهـالغطهاءأشجارتشكل

مياهبجوارتنموماوعادة،المداريةالمناطقسواحلىطول

تنموفإنهاأحضيفة،االمانجروفغاباتأما.الهادئةالمحيطهات

والبحيراتالخلجانأصولعلىأو،الضحلةالمناطقفي

أحضيفةاالسباتاتهذهحذوروتلتصر!الأنهار.ومصبات

أط!تحرةدعامةتك!!متدليةطويلةجذورلهاالمانجروفشجرة

السواحل.ساءع!يساعدمماوالرملالأو!عاحالححروتقوم

الأنهار،مصبفيالمياهتيارتهدئةإلىيؤديمماأطمىبا

يابسةمناطقوإيجادالطميتثبيتعلىبذلكتساعدر

البحرية.والحيواناتالأسماكأنواعمنأمحديدافيهاأرريتوا

الأشجارعلىالثمارت!صنعندماثالمابجروبدورتنمو

وعند.سم03طولهجذراأجذرةاترساحيثنفسها،

علىطافيةوهيبتشيتهاالثقيلالجذريقومأخمرةاسقو!أ

وتنموالطميإلىالجدرطرفيصلرأخيراالماء.سصات

.جديدةشحرةبذأسك

.المانجروفغابةأيضا:انف!إ

كتارورةالمداريةالمناطقفيتنموفاكهةالمالجو

هذهفيالسكانلمعظمرئيسياغذاءوتستخدمأحاكما

الحم!ارة.المظطقفواك!ملكأحياناويسمى.اطناطهت

،الطعامبهايختمفاكهةتستعم!رطازجةألمانجواتؤك!!

غنيةوالمانجو.أيلأطعمةامنالعديدفيوأغاكهةامربىوشى

مصدراالمطحونةبدورهاوتستخدم)ج(و)أ(بفيتاميني

اطدقية!.

وأبيضياشكلاوتتخذأ!ليةاألمانجواثماراتشبه

سم،25و5بينمنهاأ!احدةاطولزيتراوحمستديرا.

تحيطجلديةفهي،القشرةأما.كجبم2وجما06!نتزدر

لونذاتوالقشرةالعصير.يشبهبرتقاليأوأصفر،بلب

داخلمتينةأليافالمانجوأنواعولمعظم.أرحوانيأوأصفر

زيتتشبهذكيةغيررائحةالآخرولبعضها،اللب

تجارية،لأغراضزراعتهاتتمالتيالمانجوأنواأما.اكتربنت!ت

الأليافمنخالبالعصيرمليءحلوأبوذاتناعمةفإنها

ئحة.شااكطزو

منتتدلىصعيرةأرهارعماقيدفىتسمولديدةمدارية!اكهةالمانجو

.الحضرةالدائمةالمانجوأشعحارأعصالى
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إلىطولهايصلوقدالخضرةدأئمةالمانجووشجرة

أبيضلونذاتوأزهارطويلةأوراقولها،م02

الزهراتمبايضقاعمنالمانجوثمارتنمو.وبنفسجي

الأزهار.تكونمنأش!خمسةبعدنموهاويكتمل

في!شة0004قبلمرةأولالمانجوأشجارزرعت

فيالأوربيونالمستكشفوننقلهاثمالملايو.وأرخبيلالهند

مناطقإلىالميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

البرأزيلمثل،عديدةمناطقفيالانوتزرع.أخرىمدارية

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوالفلبينوالمكسيكوالهند

الجندم.جوزانظر:.المالجوستين

القرودألواعأكترالقردمعهايصيرلامعةبألوانيتميزالماندريلذكر

يثارعندمالمعاناأكثرالألوانوتصير،المألودعيرالشكلذات

القرد.

غاباتفىيعجشالمماندريلضد.قردالمالدروو،

قرديشبهملونكبيرقردوهوإفريقيا.غربيفىالكاميرون

تشبهانصغيرتينوعينينطويلتينبيدينيتميزحيث،الرباح

الكلب.كأنفوأنف،للحمقاطعةوأمشانالخنزير،عيني

أحمروأنفزرقاءوخدودجذابةألوانالماندريلولذكر

أفطس.

حيثالقرود،بقيةمثل،جماعاتفيالقردهذايعيش

بعضوربماوالخضراواتالفواكهلأكلالغاباتبينيتجول

.الحشرات

ال!نجديزيةباللغةالمتحدثوناستخدمهاكدمةالمالدرين

فيعاليةمرتبةذيعسكريأومدنيموظفأيبهايعنون

اللغةفيالكلمةلهذهالمقابلةوالكلمة.الصينيةالإمبراطورية

تطلقكما.العامةالخدمةموظفوتعني،غوانهوالصينية

اللغةوعلىالصينشماليسكانلهجةعلىالماندرينكلمة

الصينلغةأيضاوتسمىالمسؤولونهؤلاءبهايتحدثالتي

وتعنيالبوتونجوااسمالصينيونعليهاويطلق،الشمالية

للصين.الرسميةاللغةاليومالماندرينوتعد.العاميةاللغة

مرتبة)ذاماندرينايصبعأنالصينيالمواطنيستيم

وتظهر.لهتجرىالتيالترقيةاختباراتطريقعن(عالية

قبعته.علىالمثبتةالأزرةلونخلالمنوظيفتهدرجة

بينحا،مرجانيةأزرتهملونيكونالجيهقوقادةفالحكام

زرقاء.أزرةذاتقبعاتوالقضاةالحكامنوابيرتدي

الدنيا.للوظائفأخرىألوانوهناك

فالماندرين،يرتديهرسميرداءأوزيماندرينولكل

والمدنى،المفترسةالحيواناتبصورردأءهيزينالعسكري

أيةمنخاليةأزياءفيرتدون،القضاةأماالطيور،بصور

صور.

المقاطعةفييعينلافإنه،الماندرينأمانةمنوللتأكد

ممتلكاتأيوحيازةالزواجيمكنهلاكماإليها،ينتميالتي

منأكثربالبقاءلهيسمحولافيها،يعملالتيالمقاطعةفي

.الواحدةالمقاطعةفيسنواتثلاث

متصلةنحيفةرقبةذاتوتريةموسيقيةآلةولينماللى

الماندولينالاتولمعظمالعود.يشبهالشكلكمئريبجسم

.أزواجخمسةالاخروللبعضالأوتار،منأزواجأربعة

المنخفضالجسرتشبهمنطقةإلىالرقبةرأسمنالوترويمتد

طريقعنالالةهذهعلىالعزفوشم.الجسمقاعدةبجوار

اليمنىلليدوالسبابةالإبهامبينالعازفيمسكهاريشة

علىفيهيضغطالذيالوقتفيالأوتارعلىيجريها

فىالماندول!تالممتخدم.اليسرىيدهبأصالغالأوتار

،الميلاديعشرالثامنالقرنفيالكلاسيكيةالموسيقى

الشعبية.الموسيقىفييستخدمواليوم

جمهوريةرئي!.(-م8191)نلسون،يلانلىما

ضدالسودمقاومةحركةوزعيمأم(99)4إفريقياجنوب

الأقليةحكومةتمارسهكانتالذيالعنصريالتمييز

لنشاطه.ام629عامالمؤبدبالسجنعليهحكمالبيضاء.

رمزاأصبحالسجنفيوجودهوأثناءالتحرر.حركةفي

أدىالذيالأمر،العالمأنحاءجميعفيالتحرريللنضال

لصراحه.بإطلاقالجماعاتمنالعديدمطالبةإلى

فيترانسكيبمقاطعةأوماتافيمانديلانلسونولد

علىمانديلاتدربقبليا.زعيماأبوهوكان.إفريقياجنوب

الوطنيالمؤتمرإلىانضمأم449عاموفي،المحاماة

العنصريالتمييزلسياسةمناهضةمنظمةوهو،الإفريقى
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وبرر(.العنصرية)التفرقة

عدةخلالمنزعيما

عاموقعتأحداث

نفسهالعاموفي.أم059

شبا!لجمعيةرئيساأصبح

نائباآ،الإفريقيالمؤكأر

مانديا،وكانالمؤتمر.لرئيعر

يفتتحأمعودمواطنأول

مانديلانلسونحنوبفيقانونيام!شبا

أوليفرمعبالاشتراكإفريقيا

.م2591عامتامبو

نفاأمقب!من،العظمىالخيانةبتهمةمانديلاأدين

وبعد.أم569عامةخصي!إأخرىوجرائ!البيضاء،الأقليةا

شما!ألحفرأصعسصريةاإعريقياجنولىح!صمةقامتأن

فيمالديا،بجى،أم069عامالإفريقيأصوطمياالمؤتمر

هناهضةأصشعب(ا)رمحعليهأطلقيعس!تنظيمتكوين

ضدالسرينضالهبتجديدمانديا،وبدأ.أحمصرياالتمييز

،أم629سنةعليهقبضحتىأجيضاء،االأقليةحكومة

المؤبد.بالسجنعليهوحكم

إطلاقالسودمنجماعاتعدةوضعتمعجنهوعقب

بمستقب!!تتعلقجادةمفاوضاتالأيشرطامانديلاسراح

سراحهإطلالىعلىالحكومةوافقتأم85!عاموفيالبلاد.

ممياممية.حصسيلةالعنرودنبذيلتزمأنشريطة

شىأصن!!اطواآلافتجمعأم688عاميونيو11في

وقداا!سبع!!،امانديلاميا،دبعيداحتفالابلمددومبلي

أضمييزائمساوأ-أصلعايوضهـتعرضرالاحتفالخلااط

.العنصري

رسميةغيربصورةمانديلاأخقىاأم989عامفيو

الذيبالرثيسثمإفريقيا،حنوبوزراءرئيصربوتابالسيد

.كليركديتلاه

عامفبراير11فيمانديلانيلسونسمراحأطلهت

المؤتمرلرديسنائباالتاليالشئصوانتخفيأم099

رسميا.المؤتمربحزبالح!صمةواعترفت،الإفريقيالوطني

المفاوضينم!مجموعةمانديلا5ضادأ!099عامأوائلوفي

فيآخرينومسؤولينكليركديمعرسميةمحادثاتفي

خاصدستوروضعإلىضاتالمفارهدشتوقد.مةالح!ص

حقالس!صانأغلبيةيمثلونأ!ذيناأحسودايمأتإفريقيابجنوب

.والانتخاباصنةالموا

والولاياتوبريطانيا،كندا،:مث!دولعدةمانديلازار

أغسعطصوفي.الوطنيأطمؤتمرالدوفيأضأليدالحشدالمتحدة

المسلحال!صفاحبإيقافأمرامانديا،أصدر،أم099عام

.أم069عاممنذمستمراظ!الذيالحكومةضد

عامالإفريقيالوطنيللمؤتمررئيسامانديلاوانتحب

.أم199

أولأجريتأم9!4عاممايومنالعاشروفي

مانديلافيهافازأصمودواالبيضفيهايشتركحرةالتحالات

رسمية،بصورةإفريقيالجسوبأسودرئيسا!أوأجصإت

التمييزمنأكثرأونقررثلاثةهذا-بتسصيمهانتهت-حيث

البلاد.تلكشىالعمصري

الاجتماعىالفصلإفريقيا؟جنوب:أيضاانف!!

إفريقيا.جنوبفيالعنصريةالتفرقة،جوهانسبرج

غربيفييعيشونالناسمنلجماعةاسماالمالديدجو

يعيش.الإسلاميةماليدولةمؤسسيمننوينحدروإصريقيا

المليونونص!مليونعددهمايبلغأ!ذيرتاالماندينجوا

منكلفيمنهمكبيرةأعدادتوجدسما،مالىفينسمة

ويعد.والسنغالأمحاجاوساحلبيساووغينيالاميبيا

الماندينجو.مجموعاتأحعماأس!جوناها

المانديمجموعةلغةإلىتنتمىلغةالماندينجويتحدت

بينهمالتفاهميصعبهناومنالمتعددةاللهجاتدات

أحيالا.

المانديممابلغةالمتحدثونعالقعشرأسالثاأغرناحلال

هذهوأهمأكبرومن.إفريقيافيمستقلةولاياتفي

الفترةخلالازدهرتالتيالإسلاميةماليدولةأ!لاياتأ

الأريافسكانمعظما.أم005عاموأم042عامل!ت

سكانوجوديمبقر،رعاةأومزارعونإماالماندينجومن

.والفنونأخحارةبايعملونا!دنشى

فونأميلجوستافكارلمانرهايم،

،فنلنديوسياسي،عسكريآزأم(.519)1867

وأسس.أم919عامفنلنداجمهوريةت!صينفيساعد

كمامانرهايم.بخطسميكريليابرزخعبرمسلحاجدارا

حربفيالفرنسي!تالغزاةضدأعنلندليناأطدافع!تاقاد

الحربوفيم491و.9391عاميحا،لالشهيرةأحشتاءا

منصبتقلدأم.449وام419عاميل!تا!شمرتاكتى

.أم469وأم449عاميب!تفنلنداوزراءرئيمم!

التيبفنلنداثوتيرمنبالقربفلناس!شمانرهايموأ!د

إباناشوسيالجيمقفياوخد،روسيةمستعمرةأصسحت

الحربوفيام(،09ء-091)4أجابانيةاالروسيةالحرب

بعدروسياغادرأم(.819-191)4أجضاالأولىأعالميةا

تسلمثم.للشيوعيينمعارضاأم179عامالشيوعيةأخورةا

استقلالإعلانبعدأم189عامأغنلندياالجيشقيادة

جابثملفنلندامؤقتارئيساوأصبحروسيا.عنشنلندا

عاموفي.لشعبهوالغذاءالاعترافعنباحثاأوروباأطراف



167تريكبالسيرا،نسونما

منفاختفى،للدولةرئيسايكونأنفيينجحلمأم919

أصبححيثالعشرينالقرنثلاثينياتحتىالعامةالحياة

.الفنلنديالدفاععنمسؤولا

م(.0091-؟هـ،أ813؟)محملىمؤس!،

فىالمصريينالخطاطينشميخ،مؤنسإبراهيمبنمحمد

وضعفيالمألوفالميزانالتعليميةبرسالتهاشتهر.زمنه

عليمنبأمرمصرفيطبعتالتيوالحروفالكلمات

اهـ،131فيتوفيمصريووزير)مؤرخمبارك

رأسويعتبر.أم868عامفائدتهالتعميمأم(398

فتلقىفيهاونشأالقاهرةفيولدمصر.فيالخطيةالمدرسة

منوتعلمهفتشربهحداثتهمنذالخطوأحب،عصرهعلوم

حتى،الفنهذافيوأ!شاذامجوداخطاطاكانالذيوالده

درس.للخطاطينوشيخاكبيرامجوداوأصبعفيهتفوق

العلمبيوتأشحهرفىالتلاميذمنكبيرةلأعدادالخط

وقته!فيعرفتالتيالنظاميةوالمكاتبوالمدارس

صالحوالشيخ،والتوفيقية،العلومودار،الشريفالأزهر

منكبيرجمعدارهيؤموكانآغا.وخليلحديد،أبي

يرشدهمفكان،والاستزادةللتعلموالخطارونالطلبة

تبقىكانتدارهأنحتىمتطوعا،ويعلمهملهمويصحح

منبرزوقد.د!ستقبالهمجمعةيومكلايلأبوابمشرعة

جودواالذينالبارعينالخطاطينمنكبيرعددتلامذته

وفي،النظاميةوالمكاتبوالمدارسالمعاهدفيودرسوهالخط

،أم229عامتأ!سستالتيالملكيةالخطوطتحسينمدرسة

منفيهاللتدريساختيرواالذينالأساتذةمعظموكان

الأفنديإبراهيممحمد:عنهأخذوامنأبرزومن.تلامذته

ومصطفىخليفةوعبدالفتاحالغرومصطفىبدويوعلي

محفوظومحمدإبراهيموعلىالجملومحمدالحريري

الرزاقوعبدعفيفيوأحمدعبدالرازقمحمدومحمود

الذيجعفرومحمد،الشحاتمحمدومحمودعوض

مؤنسولمحمد.الأميريةالمطبعةحروفأساسخط

منغيرهاوكثير،المذكورةورسالته،تعليميةكراسات

.واللوحاتالخطوط

العربي.الخط:أيضاانظر

م(.3371؟هـ،738-؟)موسىمائسا

منالفترةخلالإفريقيافيالإسلاميةماليدولةحاكم

كيتا.سوندياتاماليزعيمحفيدأم،337إلى1322

وجعلها،الإمبراطوريةتوسعفيموسىمانساأسهم

ضماوقدإفريقيا.غربىفيوالثقافةالسيالممةفيرائدة

مركزاتمبكتووجعلإمبراطورشهإلىوتمبكتوجاو

للعلم.

وسافر.إمبراطوريتهأنحاءكافةفيالإسلامموسىنشر

الناسآلافتضمبعثةفيالججفريضةلقضاءمكةإلى

عودتهوعندوالهدايا.بالذهبالمحملةالجمالومئات

أسهممعماريمهندسبينهمالعلماءمنعددامعهأحضر

مانساابنهتولىوفاتهوبعدوتمبكتو.جاومسجديبناءفي

اللإمبراطورية.ح!صمماجان

شمماليوسطفيمحليحكمذاتمقاطعةمائسفيللى

لنوتنجهامشايرالتابعةالحجريالفحمحقولمقاطعة

معظمويعمل.نسمة)00889سكانهاعدديبلغسانجلترا.

وتشمل.الحجريالفحممناج!افيالمنطقةهذهسكان

وصناعةالضوء،هندسةبهاالموجودةالأخرىالصناعات

والمشروباتوالأحذيةوالجواربوالصوفيةالقطنيةالملابس

للتسويق.مهماتجاريامركزامانسفيلدمدينةوتعد.الباردة

كاتبة.م(3291-1)888كاثري!،مانسفدللى

الناسحياةعنقصيرةرمزيةقصصاكتبت،بريطانية

الداخلية.ومشاعرهماليومية

الروسيبالكاتبوتشبه

تملكهاشيتشيخوفأنون

مجالفيالكتابةلناصية

وتعد.القصصالقصيرة

عندراساتكتاباتهامعظم

تجاربهامنمستقاةالطفولة

سنواتهافيالشخصية

كاى؟!!--**ءفيكانتعندما،الأولى

مانفيللىكاترينوقد.بنيوزيلنداولنجتون

ومننفسهامناتخذت

قصصها.لشخصياترموزاأو،نماذجأخيهاشخصية

ألمانيبنسيونفي:بعناوينقصصلكاتريننشر

ام(بم)029السعادةام(بم)189استهلالأم(بمأ!)1

وهذهام(.)279المجلةأم(بم)279الحديقةحفل

كتاباتها.وتطورأفكارهاعنصورةتقدمالقصص

مانسفيلدكاثلينباسممانسفيلدكاترينولدت

الأدبىنشاطهاوبدأتنيوزيلندا،فيبولنجتونبوشامب

داءمنعانتوقد.أم809عامبريطانياإلىانتقالهابعد

.والمصحاتالمستشفياتبينوقتهامعظموقضمتالدرن

ام(.229-481)4باتريكالسير،مانسون

)الحارة(.ا!لداريةا!لناطقطبأباسميأسكتلنديطبيب

المسببهوالفيلاريةطفيلأنأم877عامفياكتشف

وقتفىاكتشفكما.الفيلاريةان!:.الفيللداءالفعلي
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لطفيلالفعلىالناقلهوالبعوصرأنأم009عاملاحق

الأمراض!منالعديدتوضيحفيمانسونأسهم.أعيلاريةا

.بريوالبريالجذاممث!ط

جرامبيان(أمنصقة)الانأبردينشايرفيمانسونولد

سنة.42لمدةهناكوبقيأ!م!!افيعملهوبدأبأ!عكتلندا.

عامالداريةالمناطة!الصبأضدنمدرسةإنشاءفيوأسهم

.أم998

إنجدتراغربىشمالفيتقعمقاطعةالكيرىماستس!تر

مساحتها.حضريةمحافظاتعشرإشىوتنقسم

سسمة،2؟0058216نهام!ظويبلكدد2كمأ/285

أصس!صادباازدحاماالحضريةا!قاطعاتاكبرثالثةبذلكوهي

)المدلاندز(.الوسطىوالمنطقةلندنبعد

تجاري"مر!صصساعيةمدينةومىمانشستر،المدنأهما

حفربعدأرراخليةابريطانياموانئأه!وأصبحتوثقافي

من.ميرسىلنهرالمدينةربصتاكتيالملاحيةمانشسترقناة

وسالفوردوست!صورتبوأس!تاشئيسيةالحضريالمجمعمدن

وويغان.وأولدهام

فيهاوأدبوعلومحضارةمركزمانشسترمقاطعة

هماحامعتانوبها،ال!صتبودورالفنونقاعاتمنالعديد

ف!صورياجامعةلاسماأصلاافتتحتالتيمانشسترجامعة

.أم669عامأسستالتيأغوردلمماوجامعةام،851عام

ففيهامهما.رياضيامركزامانشسترمقاطعةتعد

والمصارعة،المضربلكرةوملاعبالخي!!أصحباقميادين

والرجبيالقدمكرةعلىسكانهاويركز،الحرة

القدملكرةيونايتدمانتنسشرصريوتوشيها،والكريكيت

عالميا.المشهور

المقاطعةوشرقيشمافيفيطتد.والماخالسطح

.م045لهاارتفاعأقصىيص!!التىفلزروزنديلتلاأ!

فأرضوالغربالجنوبأماالشرقفيأجنايناجبالتقع

نهرهوالمقاطعةفيالرئيسيوالنو.ومنبسطةمنخفضة

ميرسى.

.والغماموالرطوبةالاعتدالاهناخ،خصائصأه!ا

بولنوفي.ملم008الجنوبفيأصسنوياالمم!!متوسط

منتصففيم53الحرارةدرجاتومتوسصأا.002.1

الصيف.فصل!تمحصفيا16:الشتاءشص!!

صناعياإقليماولاتزالالمقاطعةنشأت.الاقتماد

وصناعةالحجريأغحمااتعدينتدححورصتاباشررائدا.

نأإلابازدهارها،لهمااطقاطعةتدينأطذيناأعصنأا

إنإذ،الصناعيةبأهميتهااحتفظتال!جرىمانشسشر

الصناعاتمنالعديدتأمميسشسهدتالأخيرةاا!قودا

صناعةالمثالسبيلعلىومنها.المجمعمدنفيالحدتحة

الصناعية،الأليافعلىتعتمدالتيأضسئوالملابسا

الهندسية،والصناعات،والورق،البلاستيكوصساعة

بتصميمقام،لالمديةالحميلةالمايإحدىاللركزيةمانشسهترمكتبةمبنى

.م6341عامإلىالمكتمةهذهتاريحيعود

مانمتسشر.بلديةدارأيضاصممالديهارير،شيممستإيالمكتمةحمده
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منالأغذيةوصناعةالغلالومطاحنالديزلكمحركات

.المستوردةالخامالمواد

الزراعي.القطاعفيالسكانمنضئيلةنسبةوتعمل

فيالتلالسفوحعلى،بالألبانالمدنتمدالتيالأبقار،تربى

والأزهارالخضراواتبعضتزرع.المقاطعةوشرقيشمالي

.المدنحول

بعدومصرفيوتجاريماليمركزأهممانشسشرتعتبر

التجاريةللشركاتوفروعإنجلترالبنكفرعوبها،لندن

.الكبرىالماليةوالمؤسسات

الحديديةالسككخطوطمنكبيرةشمبكةالمقاطعةفي

المقاطعةتربطكماالمجمعمدنتربطالتيالبريةوالطرق

فىلندنمطاراتيليدولىمطاروبهابريطانيا،أقاليمببقية

الأهمية.

أستوديوهاتفيها.مهماتصالمركزمانشسشرومدينة

والمدينة.مستقللتلفازومقرالبريطانيةالإذاعةلهيئةتابعة

إذاعية.محطاتلثلاثةمركز

المتاجرمنالعديديضممانمتسمترمديةوسطفىالمينيالحي

الصيمية.والمطاعم

تضميووتربريدجقناة

للمول!رحميلةمماظر

لقد.بالزوارقبالإبحار

كبيرادوراالقنواتأدت

اقتصادتطويرفي

،الكبرىمانشستر

منتحعاالآدوأضحت

مرا!قمنفيهالماللترويح
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وبولتنمانشسترمنكلفييوميةصحفتصدر

.وأولدهام

بولقمنبالقربال!ثارعلماءاكتشف.تاريخيةنبذة

لمدينةآثارشيهاوجدتكما،التاريخقبلماإنسانبقايا

منهاتفرعتمانشسترفىقلعةالرومانيونبنى.رومانية

.الأخرىالمدنإلىالطرق

وبوأ!تمانشستر،أصبحتأسدينىأالإصلاححرحصةبعد

الأريافاظلتبين!اأجيوريتاذ()1التطهيريةللحركةمركزين

بالكاثوليكية.تدين

عشرأخامحراأغرنالدايةوععتسرالثامنالقرنوفي

المدنب!تربطتاكتيقأ!إأفيهاشميدتالميلادي!ت

الرئيسية.

ونمتالوسطىالقرونمندالنسيجصناعةفيهابدأت

مركزاأصبحت.النسيجمصانعتطوربعدملحوظبشكل

مراتعشرس!!انهاشتضاعفأ!أحمااإليهاوجذبتصناعيا

.ام39أو1018عاميبينأعترةاشي

وجهم!أضانيةاأحالميةاالحرببعدمافترةغيرت

.الحربدمرتها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اسفوردساهامولدأ

كورتستوبولق

سئلةأ

المقاطعة؟مددأه!امالشسترأصمحتلماداا

مائمتمستر؟وحهاحتاسةاأطيةالعاالحر!عيرتكيرو-2

القرننيالصينحكمالمانشوشعب.شعبالماستمو،

شرقيوشماليمنشوريافيوعالق،الميلاديعشرالسابع

فيعاشالذيالتنجسكبشعبصلةلهوكانت،الصين

مأ446عاموفيالميلاد.قبلالثالثالقرنفيمنشوريا

كنبأمعرةعرفتلهمخاصةحاكمةأمعرةالمانشوأنشأ

عشرالثامنالقرنفيالأسرةهذهازدهرت)النقية(.

التامئكشرالقرنفيواضمحلتعادتولكنهاالميلادي

الصيني!تأيديعلىأم219عامفيوانتهتالميلادي

المانشو.ح!صامهزمواالذين

باورنصالزواجمنشعبهمالمانشوحكاممنع

تزاوجالتاريخدلكومنذالميلاديأحشريناالقرنأوائل

صينية.بأسماءأبناءهمالمانشوو!ممىالشعبان

الصين.منشوريابمأيضا:ال!

التخثرلمنعتستخدمكيميائيةمادةالتخثرمالع

التخثرلموانعالرئيسيةوالأنواع.للدمالطيعي)التجلط(

الشخصدممجرىفىالتجلطتبطئعقاقيرأ-:هي

الاختبار.أنبوبفيالدمتجلطتمنع2-مواد

كما،الدمتحلطومنعلمعالجةالتخثرمنععقاقيرتعطى

)تكونالخثاريالوريدالتهابعلاجفيعادةيستخدم

عندما.الوريدالتهابانظر:أف(.تاوريدفيجلطة

غيركيميائيةمادةتفاعلاتسلسلةتحولوريد،يتلف

ويؤديثرومبين.إلىالبروثرومبينتسمىأ!دمافينشطة

الفيبرينيسمىالذيالليفينت!صنإلىبدورهاكثر:مب!ت

(.الجلطةمنأهميةالأكثرالجزءي!ضنأرزيات!ت)ابى

.الخطواتهذهإحدىسرعةأضخثرامالعأ!قارايخفصرو

إلىالبروثرومبينتحوليبطئديكومارولالعقارمثلا

المحفوظالدمإلىمعينةتخثرموانعوتضا!.ثرومبين

المستخدمةالدمعيناتوإلىالدمنقللعمليات

مبالاتحادهذهالتخثرموانعوتعمل.الخبريةللاختبارات

الكاسميوميكونأنويجب.الدمفيأصكالسيوماأيونات

التجلط.يحدثأعيالدمفيحرا

.الدمانحثربمأيضا:انظر

الأخرىوالمبانيالمنازللحمايةأداةالصواعكومائعة

قضيبلهامنهاالعاديةوالأداة.أصواعة!اأضرارمن

موصلمعبسلكويرتبط،المبنىأعلىفييركبحديدي

سطحتحتأكثرأوأمتارثلاثةعمقعلىمدفونأرضى

حالةفىالمبنىمنسم6.عنيقللابعدوعلى،الأرض

.الإمكانقدرمستقيمايكونأنويجب.اشطبةالأرض

توصيلهايجبمتعددةحديديةدعائمللمبنىكانتوإذا

وصلاتعدةهناكتكونبحيثالأرضيبالموصلجميعا

أرضية.

الزراعيةالمناطقفيبكثرةالصواعقمانعاتتستعمل

،المدنفيكثيراتستعملولا،المزرعةومباكأالمنازللحم!ايئ

فضلا،المدينةفيالمستعملالحديدمنالكثيرهنالكلأن

منأخرىأنواعهناك.ببعضبعضهاالمبانيالتصاقعن

الكهربائيةالطاقةمحطاتفيتستعملالصواعقمانعات

.البرقانو:.الكهربائيةوالمنشآتالهاتفوأسلاك

رئيسكانأم(.639-186)4دانيال،مانكس

مأ179عاممنذملبورنفيكاثوليكيرومانيأ!عاقفة

العامةالحياةفيللجدلمثيراأصبح.وفاتهوحتى

الاجتماعيةالقضايافيلآرائهبأستراليابموالسيالعمية

الأولىالعالميةالحربمانكسشجب.والسياسية

كما،تجاريةحربلأنهاووصفهاأم(-189أ19)4

تأسيسفيقياديبدوروأسهمالإجباريالتجنيدعارض

للشيوعية.مناوئديمقراطيعمالحزب
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حتىمينوتلكليةرئيساوعملأيرلندا،فيدانيالولد

.ملبورنلأساقفةرئيساذلكبعداختيرثم.أم219عام

رئي!(.أم)239لورمانمايكل،مانلي

لوزراءرئيساأصبحجامايكا،فيالوطنيالشعبحزب

عامالممتقالتهحتىأم989عامالثانيةللمرةجامايكا

فقدللوزراءرئيسافيهاأصبحالتيالأولىالمرةأما،أم299

فترةوتميزت.أم089إلى7291منالفترةخلالكانت

وتوسيعالصناعةعلىالحكوميةالرقابةبزيادةرئاسته

المواطن.برفاهيةالصلةذاتالخدمات

للوزراء.رئيساأبوهوكان،كنجستونفيمانليولد

سلاحفيبالعملالتحقثمجامايكاكليةفىودرس

الثانيةالعالميةالحربخلالالكنديالملكيالطران

لشدنمدرسةفيدراممتهواصلوقدأم(،9-45ا)939

وظائفتقلدكما.أم949و4591عاميبينللاقتصاد

.الخمسينياتفىبجامايكاللعمالالدوليالاتحادفيقيادية

خمسوبعد.الشيوخمجلسدخلأم629سنةوفي

ثم.النوابمجلسإلىالتاربانضمهذامنمشوات

المنشورةأعمالهومن.أم969عاملحزبهرئيساأصبح

الغربيةالهندجزرتاريخ1(،)749التغييرسياسة

ام(.)889

-)8018الكاردينالإدواردهنري،ماننج

فىالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةأساقفةكبيرأم(.298

تركز.لندنفىوستمنستركاتدرائيةومؤسسولمشمنستر

أوضاعتحسينشملتاجتماعيةأوجهعدةفينشاطه

مناصرةفيأيضاأسهمكما.والتعليميةاسمكنيةالفقراء

.أم087عامالفاتيكانمجلسفيالباباعصمةمذهب

وتلقىببريطانيابهيرتفوردشايرتوتريدجفيماننجولد

فيكاهناوعينأكسفورد.وجامعةهارومدرسةفىتعليمه

أكسفورد.حركةأنصاربمساعدةقامحيثإنجلترا،كنيسة

رئيساثمكاثوليكيارومانياأصبحأم851عاموفي

عشربعدكاردينالأثمأم865عاموستمنسترلأساقفة

.سنوات

التجاريالمركزمانهاتنجزيرةتعد.صيرة،مائهاثن

ملايينفيهايتجمعحيث،نيويوركلمدينةوالثقافيوالمالي

والمصانعالتجاريةوالمحالالمكاتبفيللعمليومكلالبشر

نسمة1.)285428مانهاتنسكانعدديبلغ.والمسارح

تغطيها2كم31منها2كم62بحواليمساحتهاوتقدر

الخمسة.نيويوركمدينةأحياءأصغرمانهاتنوتعد.المياه

الشرقناحيةمنمانهاتنمقاطعةريفرإيستنويحد

،الغربمنهدلممونونهر،الجنوبمننيويوركوخلئأبر

وترتبط.الشمالمنكريكديوفيلولممبايفنهارلمونو

.نيويوركأحياءببقيةوالعباراتالقنوأتطريقعنالجزيرة

الشهيرةالمعالممنالعديدمانهاتنجزيرةفييوجد

والمتنزه،البرودوايذلكويشملالعسياحتجذبالتي

التايمز،وميدانروكفلر،ومركز،جرينيتمقوقرية،المركزي

التجارةومركز،ستريتووول،المتحدةالأمورئاسة

إلىبالإضافةالصينيوالحىستيتالإمبيرومبنىالدولي

والممسارحوالمعارضوالكلياتالكنائعي!منالعديد

بلديةمبانىمعظمتتمركزكما.السحابوناطحات

.الجزيرةهذهفينيويورك

هولندامستعمرةحاكممينيوتبيترأنبالذكروالجدير

كانواالذينالهنودمنالجزيرةاشترىالذيهوالجديدة

الخرزمنقيمتهاودفع،أم626عامالمنطقةفييسكنون

أمريكيا.دولارا42يعادلما،والحلىوالقمالقوالعقود

حكومةنفذتهمانهاتنمشروع.مشروعطفهاتن،

قنبلةأوللإنتاجأم429عامالأمريكيةالمتحدةالولايات

التيالمهندسينلسلاحالرسميةالوكالةيرأسوكان،ذرية

وقامجروفز،ليزلىبعد(فيما)اللواءالعميدالقنبلةأنتجت

الذريةالقنبلةتصميمبمهمةأوبنهايمرروبرتالفيزياءعالم

تنفيذهافجرىوالأبحاثالصناعيةالأنشطةأماوبنائها.

وأوكونيومكسيكو،،ألاموسلوسمثلأخرىمناطقفي

وواشنطن.وهانفوردوتنيسي،ريدج

الحرباندلاعقبلام939عامالفكرةبدايةوكانت

مخاوفذلكفىوالسببقصير،بوقتالثانيةالعالمية

القنبلةتملكدولةأولألمانياتكونأنمنأمريكاعلماء

إلىروزفلتفرانكلينالأمريكياشئيسالعلماءنبه.الذرية

ذريةقنبلةأولتفجيرفيالمشروععلماءونجحالحقيقةهذه

فيألاموجوردومنبالقربأم459عاميو)يو61شي

نيومكسي!.

.النوويالسلاحأيرضا:انظر

نقطةمنبالقربتقعألمانياجنوبيفيمدينةمائهاي!ا

489/492نهاسكاعددلنيكر.واينالرانهسيالتقاء

منتجاتهأهممنكبيرصناعيومركزميناءو!ى،نسمة

الدقيقة.العلميةالقياساتوأجهزةوالالات!ائيةالكيهالمواد

القرنمنذمانهايمفىالأسماكلصيدقريةأنشئشق

السالغالقرنفيبنائهافيالمهندمعونولدأ.الميلاديالثامن

كما.الشكلمستطجلةصخورشكلعلىالميلاديعشر

هذهأهموكان،الباروكيالطرازعلىمبانعا-ةشيدوا

هذاوشيد.البرلمانمقرالطرازهذاعلىشيدتالتيالمباني
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حامعةالانويضمعشر،الثامنالقرنبدايةفيالمبنى

المدينةأنحاءمعظموتعرضت.ماليةدوروعدةمانهايم

أم(،-459أ)939أضانيةاالعالميةالحربإبانللتدمير

أضفتالتيالمبانيشيدتحيثالحربانتهاءبعدورممت

أضت!دم.أوالحداثةطابعالمدينةعلى

ايخفمأأصذياأسشخصراهوالهندهشيةالأساطيرفيا!الو

أ!تيقةاأغوانيتاهذهوتعرف.والاجتماعيةالدينيةالقوالين

تؤثرالقوانينهذهزالتومامانو()دستورمعميرتيبالمانو

هذاويتكونالهند.فيوالدينيةالاجتماعيةالحياةفي

أشراما2-فارناأهيأجزاءثلاثةمنالد!متور

الهندوسيةالطبقاتنظامأوقواعدالفارناويمثلدارما.3

المنغلقةالطبقاتأوأغارنااصتأنواعأربعةوتوجدالمنغلقة

.الهندوسأولى

ا!!إنسادلحياذأرئمراحايصفشإنهالأشراماأما

أعيداااهسمىأ!ضابادراسةهيالأوأاالمرحلة:سيالهندر

بعداضقاعداأضةأضاا5،اتاشهأضانيةاالمرحلة،طبقتهوواجبات

أطتأم!،الغابةإلىأطجوءاآومنالزوجيةالالتزاماتاستيفاء

اشوجانينفصلالعمرتقدمعند-لأخيرةاوهي-واشابعة

.للموتالا!شعدادمرحلةوهىالتسولظاهرةويمارسان

دارماأ:وهيالأربعةالحياةأهدافالدارماوتصف!

كمامطالمجتفا-فيالدينيةأ!اجباتباالالتزاموتعني

الجسديةالشهواتوأنواعبالجنسالا!متمتاعوتعني

طريقعنأ!دنيوياالنصرتحقية!وهيأرثا3-الأخرىا

صتاششحيالانعتاقم!صسبوموموكشا4الوظيفة

الدنيا.الحياة

فيجزيرةحبرأمانوسجزيرة.جريرة،مالوس

مساحتهاوتبلغ.الجديدةعينيابابوامجموعة

تصلولا،والغاباتالجبالوتغطيها2،كمأ98)0

الحدودفيوأخرىضيقةساحليةمناطقفيإلا،للزراعة

فيالسكانمننسمة000.02نحوويعيعق.الجنوبية

الميلانيزي!ت،منالسكانومعظما،المجاورةوالجزرالجزيرة

الجزرسكانمعوالتجارةالأسماكلصهميدويشتهرون

،والأناناسأ!لقاس،وااليامبزراعةيقومونحصما.الأخرى

والساغو.والموز

شاهدهاحينماأم616عامإلىالجزيرةتاريخيرجع

للجزرمدصتهاألمانياوادعتلمم!صوتنوليمالهولنديالبحار

بدايةفيالأستراليةالقواتاحتلتهاثمأم،884عام

عاموفىأم(.أ-19189)4الأولىالعالميةالحرب

أم(،9-45أ)939الثانيةالعاطيةالحربخلالأم،429

عامالأمريكيوناواستعادهاالجزيرةاليابانيوناحتل

،ام059عامجيشهاأمري!!اسحبتوأخيرا،.أم449

فيها.وجويةبحرية،قاعدت!تأ!شراليافأنشأت

المزدحمةأوكلاندمنطقةضاحيةفيتقعمدينةمالوكاو

بأيمقارنةالس!صانمنعددأكبرويقطنثانيوزيلندا،في

226لأأ47سكانهاعدديبيننيوريلندا.فيأخرىمدينة

إلىالزراعيةالمنتجاتمنالختلفةأ!ناعاتأتوشرر.نسمة

.للسكانالمتاحةالوظائفنصف،التقيلةالصناعات

وأ،الماووريمنالسكانثلثأن-بالذوالجدير

بدمجام659عامالمدينةأسمستوقدالبولينيزيين.

المنطقة.فيمحليتينح!صمتين

وأالغازضغطقياسفييستعملجهازالمالومتر

أبسطيتكون.المانومتراتمنأنواععدةوهناكالبحار.

)ول(اللاتينيالحرفشكلعلىأنبو!منمنهالوع

يكونسائلعلىالأنبوبويحتويمفتوحت!ت.بنهايت!ت

ذراعيداحلقليلاويرتفع،الأنبوباقايملأاشفتعادة

بتوصيلالجهازلهذأالمستخدمأصشخصاءويقو.الأنبوبا

الذراعتظلبينماضغطهقياسالمرادبالغازالدراع!تإحدى

يتمالطريقةوبهذه.الجويالغلافتحاهمفتوحةالأخرى

وإلىالذراعينإحدىداخلالغازلضغطالسائلتعريض

.ال!خرىالذراعفيالجويالضغط

يرتفعالجويالضغطمنحبرأالغازضغطكانفإذا

الشخصويقيسللهواء،المعرضةالذراعداخلالسائل

هذايساوي.السائلضغطلإيجادالارتفاع!!ل!!أغرقا

النوعىالثقلفىالارتفاعينبينا!مرتاضربناتجرأ!مغطا

ضغطجمعلحاصلمساوياالغازضغطوي!ضن.للسائل

.الجويوالضغطالسائل

ذرأعيإحدىمنالهواءيفرغالمانومتراتبعضروفي

منأخخلصافيهذاويساعد.الذراعوتغلة!الأنبوب

.الجويالضغطتغيراتعنالناجمةالتعديلاتإلىالحاجة

ضغطفيبينالذراعينفيالسائلمستوياتب!تالفرقأما

السائل.ارتفاعتقابلبوحداتأخازاضغطويقاسالغاز.

الجويالضغطيقيسبالبارومترمثلا،المعروففالمانومتر

بويقةالمانومتراتبعضوتعمل.الزئبقيةبالسنتمترات

يوضحمدرجمقياسأماميتحركمؤشرإلىزمبركربط

يعرفمانومتراالأطباءويستعمل.المباشرةالضغطقراءات

.الدمضغطأغياسالدمفحغطبمقياس

إدىالمانونيتطائفةتنتميطائدلآ.المالودل!،

الوقعلىبتأكيدهامعروفةبروتستانتيةنصرانيةمجموعة

كثيرةفروعوهناك.والعبادةوالحياةللزيالبسيطة
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ويلبسونمنهمالريفيةالمناطقسكانيعيع!.للمانونيت

الحضرية.الجماعاتمنأبسطبطريقة

المقدسالكتابعلىمعتقداتهمالمانونيتيبني

علىالموعظةفيعقيدتهمتتلخصالجديد.العهدوبخاصة

فيالمشاركةبتحريمويعتقدون-7(.5)متىالجبل

تتطلبمناصبتولىأو،الأيمانحلفأو،الحرب

.القوةاستخدام

كنيعسةإلىتنتميالأولىالمانونيتطائفةكانت

كان.أم25ءعامبسويسرا،زيوريخفىتكونسا

وهم.السويسريينالإخوةأنفسهميسمونأعضاؤها

لمالإصلاحقادةوبأنالكنيسةعنالدولةبفصليعتقدون

بعدميعتقدونكانواكماكافيا.إصلاحاالكنيسةيصلحوا

الخطئةتركوالمنإلاالكنيسةوعضويةالعمادتحديد

السيرةذويالأشمخاصسوىيعمدونيكونوافلم.طائعين

بتجديدبالقائلينيلقبونفكانوا.اليوميةحياتهمفىالحسنة

العماد.بتجديدالقائلونانظر:التعميد.إعادةأيالعماد،

كاثوليكيكاهنوهوسايمونز،منومنمانونيتاسمأخذ

فيألمانياوشماليهولندافيالعمادبتجديدالقائلينقاد

انقسمثم.الميلاديعشرالسادسالقرنثلاثينيات

الأميش.انظر:.الأميشبينهامنمجموعاتإلىالمانونيت

المانونيتفانتقل،كثيرةبلدانفيالمانونيتاضطهد

عشرالسابعالقرنفيوبروسياألمانياشمالىإلىالهولنديون

عشرالثامنالقرنفيالروسيةأوكرانياوإلى،الميلادي

روسيامنمنهمكثيرونانتقل1874عاموفي.الميلادي

السويسريونالمانونيتواستقر.المتحدةوالولاياتكنداإلى

بالولاياتبنسلفانياإلىوانتقلواوفرنسا،ألمانياجنوبيفي

بنوليممنحهمأنبعدأم683عامالأمريكيةالمتحدة

هولنديوالمسماةالمجموعةمنجزءوهم.الدينيةالحرية

بنسلفانيا.هولنديو:انظر.بنسلفانيا

يعيش،مانونيتى000.004حواليهناك

الشمالية.أمريكافيمنهم000.032

تحكمهاالحياةأنأصحابهايزعمفلسفةنظامالمالويئ

وتكون)الشر(.الظلاموقوة)الخير(افورقوة،قوتان

منيعدالذيالجسمداخلكائنةالنورقوةمنوهيالروح

غير،الجسممنالهربالروحوتحاول)الشر(.الظلامقوة

الروحتعودعندما،الوفاةعندإلايحدثلاذلكأن

لبارئها.

نأالمرءعلىينبغىبأنه،الفكرةهذهأصحابيؤمن

الشهواتعنبعيداالدنياالحياةهذهفيلذاتهناكرايعيش

الحسية،والأشياءالمادةشيطانتلافييمكنولا.الجسدية

البشرية.وتخليصلإنقاذيتئخطةمنقذطريقعنإلا

اهتمت.نبيصورةفى-يقولونكما-يظهرالمنقذوهذا

نكرانلتحقيقضروريةعدتهاالتيالتعاليمببعرك!المانوية

الحياةفيوالبساطةالنباتيةالحياةعلىالاعتمادمث!!،الذات

الجنس.كارسةعنكدوالياليومية

التصورنظروجهةمنمرفوضةفلسفاتكلهاوهذه

نأإلىبالإضافة،والعبادةللحياةالصحيحالإسلامى

عنالبعدطريقعنالذاتنكرانفكرةبرفضالإسلام

الإيثاريعتبروإنماتاما.رفضاوغيرهاا.لجنسيةالممارسة

بالنفع،المجتمععلىتعودعلياوقيمةالفضائلمنفضيلة

الجادالعملمنها،الطبيعيةالمشروعة،ئلبالوسلكن

الجادوالإنفاقالخلقحاجاتوقضاءالاخرينومساعدة

.شأنكلفياللهومراقبةالعهلوإتقان

(.الاكتشافات)عصرالبرتغالانظر:.اذديدوووط

فيتشتركللهند،الشرقىالشمالفيولايةطدددوار

مزارعونالولايةهذهسكانمعظمبورما.م!!الحدود

.قبليون

خليطمعقبليونالسكانمعظم.والحكومهالسكان

هندوسالأوديةسكانمعظم.والمنغوليينالبورهـسينمن

بقبيلةالصلةذاتالميتهىقبيلةإلىوينتمونفيتنشو،يعبدون

قبيلة03نحوتوجدذلكإلىوبالإضافةبورما.فىشانس

الولايةسكانثلثيقاربماأفرادهايمثكلأخرى

ذعمارى.معظمهم

أشمداءمحاربونبأنهممانيبورولايةاسكانيمتاز

القتالفنونوبعضوالمبارزةالمصارعةياضة)يمارسون

أما.الإقليمهذافينشأتالبولولعبةإنيقال(.الأخرى

المانيبورية.فهيالولايةلغة

)مجلسسابهااللوكفيعضوانمانيبورإؤلميميمثل

فى(الأعيان)مجلسسابهاالراجيافيوشكلضو(العموم

عضوا.06تضمتشريعيةجمعيةوللإقليم.الةديالبرلمان

الذينالسكانمن7%0منأكثريعتمد.!صادالاف

مورداباعتبارهاالزراعةعلىالريفيةالمناطقاييعيشون

الغذائيةالموادينتجونأنهمبمعنى،الممعيشةأساسئا

إضافةالرئيسيالمحصولالأرزويعد.الشخصيللاستهلاك

.المرتفعاتسفوحعلىتزرعالتىالشاميةالذرةإلى

هاندلوممصنعمثلالمصانعمنالقليلالإقليمفييوجد

الغاباتمنتجاتمصانعوكذلككبير،مصنعللنسئوهـو

المهمة،الصناعاتمنيعدالذيالحجريا-!زفوصناعة

.وانغالفيللهسكرومصنع

يوميةطيرانبرحلاتإمفالالإقليمعاصمةترتبط

بسلتشارالرحلاتهذهوتمرالهند،عاصمةدلهببمدينة
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موجزةحقائق

.إمفال:العاصمة

وماراو.وتاماإممال:الكبرىالمدن

سمة.7148261.م1111عامتعدادحسص:السكانعدد

ح32722.23:المساحة

؟قصصالأرااحمواحصه،اا-،اب؟الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

امسوحات.تتمتا!ى؟الصناعيةوالتز،السحر،

توجدوالا.الغربيالبنغالفيمملكتاعبرأسامفيوغوهاتي

أ!اقعةاديمابوروتعد،الولايةفيحديديةسككخطوط

أمالها.حديديةس!صكمحطةأقربالشماليةالحدودعلى

س!!انعددلضآلةونظرا.محدودةفهيأجريةاالطرقشبحة

متباعدةالحجماالمتوسطةالس!ضيةأضجمعاتافإنالولاية

بعض.بعضهاعن

ك!007منيقرل!ئعدمانيبوهـعلىتقع.السطح

اكشرقيةالحهةمرأ!يةدودحدهولهاحلحتا،شرقيشمال

وأسام،أ!أحتممااشىمماحلالدإقليميةواحرىبورما،مع

الجموب.فيوميزورام،الشرقفي

م002إلىالولأيةهذهأراضيمعفمأارتفاعيصل

بالسحانالمأهولةالممطقةعداماأجحر،اسطعمستوىفوت

بحيرةتوجدكما.منخفضةممطقةفإنهاأ!!مطافي

عدةالبحيرةهذهفيويصب.الولايةوسعطفيلوكتاك

وسطفيبحيراتعدةأيضاوهناك،أوديةلعدةأنهار

هذهوتستغلالجنوبصوبالأنهارمسهاتنحدرالولاية

أغوارب.اوسباقوالبطالأسماكالصيدالبحيرات

الخيزرانيوجدحيثبالغاباتعنيةمنطقةمانيبور

ومن.البلوطوأشجار،المجنوليةوأشجار،التيكوخش!

وزهرةالخشخاشزهرةالمنطقةهذه!ىأصشائعةاالأرهارا

مثلالمتوحشةالحيواناتفيهاتوجدشما.والورد،الربيع

اشببر.ووالخرتيتأسفياا

ال!قليمعاصمةإمفالمدينةفياخرارةدرجةتنحفض

فيالحرارةدرجةأما،الليلفيم45إلىأصثشاءافصلخلاا!

ويبلغيناير،شهرفيحتىم152إلىترتفعفإنهاالسهار

منالفترةخلالالصيففصلجمط3الحراردرحةمعدل

!منوياالأمطارهطولمعدلويبلغ.م625!مبشمجرإلىأبريل

الولاية.منأخرىمناطقفييزدادول!صنه04،1

أسستإمفالأنالمؤرخينبعضيعتقد.تاريخيةنبذة

يومفاممنالاسمهذاالمدينةاستمدت.لمشة2؟...قب!

أقدممنوهيوالأجداد.الآباءليتأرالأسهـدامنزا!تعنيو

عنمستقلةمانيبورأضلتر.أعنديةاأ!ا،ياتااعوا

فيمهمةتاريحيةآثاروهناك.رةامجاوأعبليةاالمناطق

عنكم03نحوويبعدبشنولورمعبدأهمها.المنطقة

عهدفيأم467عامالمعبدهذابني.أمفالالعاصمة

الحجمالصغيرالطوببنائهفيواستخدمكيامبا،الملك

سكانمنمجموعة

زورقايستقلودمانيور

فوممطمجرىعلىشحريا

لامجوكيبولبمتره

بماليبور.الوطي

-
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لأنوذلك.الصينيالمعماريبالفنالتأثريعكسالذي

جماعاتسبعتحكمهاكانتالولايةمنكبيرةأجزاء

علىتوحدتحيثالميلاديعشرالثامنالقرنحتىصينية

يقومونالبورميونكانكماكاندرا.ناجياالملكيد

هذهشهدتذلكورغممانيبور.علىمتكررةبهجمات

فيبريطانياوساعدتهاالامحتقرار،منطويلةفتراتالولاية

أعيدتأم826عاموفى.أم762عامبورماضدحربها

الحربنهايةعقبياندابومعاهدةبموجبالهندإلىمانيبور

ثمام،198عامعليهاالإنجليزومميطر.البورميةالهندية

)9391الثانيةالعالميةالحربأثناءاليابانيوناحتلها

هذهعلىالهنديللجيشقاعدةوجودمعام(459

مانيبورأصبحتام749عامالهندامشقلالوفور.الولاية

.أم729عامطملةولايةإلىتحولتثممحافظة

تحدهاكندا،وسعطفيتقعكنديةمقاطعة!ليتو؟

منالمأهولةغيرالجبليةوالمناطقالجنوبمنالبراري

وهذه(.نسمة249.190/1السكان)عدد.الشمال

.والغاباتبالمعادنغنيةالمقاطعة

والمركزفيها،مدينةوأكبرمانيتوبا،عاصمةونيبج

كنداوشربيضمرقيتربطحيثللمواصلاتالرئيصي

فيالمقاطعةسسكاننصفمنأكثرويعيش.ببعضبعضهما

ونيبج.مدينةمنطقة

الفراء،تجارةبفضلمهمةمانيتوبامقاطعةأصبحت

الطبيعيةالمناظرلتوافرالسياحيالجذبمناطقمنتعدكما

فيها.الفطريةوالحياة

المدينةهذهتعتبرفيها.المدنوأكبرالفلبنعاصمةطفيلا

ميناءأنهاوتعليميا،كماواجتماعياوممياسيااقتصاديامركزا

اللغةفيكلمتينمنمانيلااسميتركب.رئيسيدولي

وهيونيلاند)يوجد(ومعناهامى،هما:الفلبينيةالقومية

إلىالكل!ةاختصاروتمالخلئ.شسواطئعلىتنموشجيرة

مانيلا.أصبحتثمنيلامي

عندمانيلاخليجمعاحلعلىمانيلامدينةتقع.الموقع

إلىكم59.نحوتبعدوهي.لوزونفيباسيغنهرمصب

إلىكم00427نحووتبعدكونجهوجمنالشرقيالجنوب

باسيغنهرسهولفيمانيلاوتقعجاكرتا.منالشمال

قناةعبرالصينبحرفيالنهرهذايصبحيثالمنخفض

إلىالطميالنهرمياهوتقذفخلئمانيلا.داخلعريضة

الطميمنالطقةهذهعلىمانيلامدينةتوجد.السهل

ولاالبحر.مياهمناستصلاحهاتمالتيالأراضيوفوق

معوىالبحرسطحمستوىعنالمدينةأرضمستوىيرتفع

كانتمناطقفوقالمدينةمنكبيرجزءيقعأمتار.بضعة

منالمتزايدةللأعدادمساكنلبناءردمهاوتم،مغمورة

.السكان

مانيلا،شمالفيونافوتاسكالوكانمدينتاتوجد(

توجدكما،الشرقيالشمالفيسيتي!ايزونمدينةر

بالمميومدينتا،أصشرقافيلويونغومندخوانسا)طمدينتا

واستوائىرطبمانيلامناخ.الشرقىالجنوبؤئيوماكاتي

المناخيستمر.جافةوأخرىرطبةفصولبو-جودويتميز

المناخويستمرنوفمبر،شعهرحتىيونيوشهرمز(الرطب

الشهورأكثرمايو.شهرحتىديسمبرشهرمز،الجاف

ينايربرودةالشهورأكثرأنكماومايو،أبربلحرارة

واخر،شهربينتختلففهيالحرارةدرجاتأاصاوفبراير.

البرنسيمهبوببسببلطيفةاللياليتكونماوعادة

وأكثروأغسطعم!يوليورطوبةالشهورأكثروالبحر.

ومايو.أبريلصنافاالشهور

باتانجزيرةشبهوجبالممييرأمادرجبالالمدينةتحمي

ذاتمانيلاتعتبرمانيلا.خليجغربيالتيفونأعاهـيرمن

منقريبمحميميناءففيها،بحريكمنفذمتصيزموقع

.لوزونوشمالوسطفيالخصبةالزراعيةالمناطق

المعماريالمهندسأعد.والمواصلاتالعمرانيالتطو!

ما409عاممانيلالمدينةمخطالابيرنهاما؟انيلال!مريكي

هذاخطةتضمنتوقد.هدسوندانيلى،بيرألهامانظر:

الأراضيتوسيع-أ:هي،متكاملةعناصر-خمسةالمهندس

أماكنلإقامةالعامةللحدائقمواقعوإيجاد،لل!ياهالمتاخمة

إنشاء2-المدينةأحياءمنحيكلفيمناسمبةترويح

بشكلالمدينةفىمنطقةكلبربطتسمحطرقشبكة

المتعددةللأغراضالبناءمواقعتحديد3-وورمهلمباشر

-ءالنقلحركةفيلاستخدامهاالمائيةالممراتتوممير-4

صيفية.!اتمنتسإقامة

تضمنتهكاتنطماأقلبطريقةتطورتا.لمدينةلكن

داخلالرئيسيةالتجاريةالمنطقةأقيمتفقد،بيرنهطمخطة

الواقعتينكروزوسانتاكيابومنطقتيفيالأسواقمجمعات

فىالمواصلاتخطوطمعظمتلتقىحيثالمدينةوسطفي

با!سيغنصيفص!!.المنطقتينهاتينعندالمدينةأنص،ءجميع

النهرشعمالفيتقع.إداريةمنطقةعشرةأربعإلىالمدينة

وسانوكيابوكروزوسانتاوبينوندونيكولاسوسانتوندو

الميناءمنطقةفهناكالجنوبفيأما،وس!امبالوكميغيل

آنا.وسانتاكانوبندوباكوومالاتيوإرميتاسوإنترامورو

الجسوروهذه،المدينةمنالمنطقتينهاتينجسورستةوتربط

ومابيني.وأيالاوكايزونآرثروماكوجونزصاسروك!:هي

التجاريمركزها-الميناءمنطقةعداما-ءخطقةلكل

كيابومناطقوتعتبرومدار!مها.وكنائسهابه!الخاص

التجاريةالمراكزوبينوندونيكولاسوسانوزءوسانتا
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ظرعوبمتد.اواسعةالسكنيةواطحاطقا!امةاالأماحواحيدلش!ولالمسحقةوالحدائقالحديتةالأسيةاشيهاوتوحد،مردح!ةركميرةمديمةمانيلا

ماليلا.حليحساحلممحاداةالحعو!إلىالمتحمالسوحميا!!!طو!محىعرروكساس!

تقعاختيتوندومنطقةفيأضاسامنكثيرويعيش.الرئيسية

القادمةأطسفندخوأطميناءوهي،الشماليالشاطئعلى

منطقةفينانغمالان!صاقصريوجد.الداخليةالموانئمن

الأ!سبانالح!صاملإقامةمقراالقصرهذاوكان،ميغيلسان

عدةوهناك.الفلبينيللرئيسمقرالآنوهوالأمريكي!توا

توماسسانتاحامعةمث!!سامبالوكمسطقةفيجامعات

الحترق.وجامعةمانيلاوجامعةالوطنيةوالجامعة

وهذا.الشاطئمنالجنوبيالجزءالميناءمنطقةتحتل

باكومناطقوتعتبر.الأجنبيةالسفنلدخولمخصصأطيناءا

ذويمنأناسفيهايعيشس!صيةمناطقآناو!مانتاوبندكان

ومالاتيأرميتامنطقتاأما،خاصبشكلالمتوسطالدخل

وهناكمانيلا.خليجعلىوتطلانغلاءالمناطقأكثرفهما

الجنوبيالميناءويعتبر.المنطقةهدهفيولممفاراتفنادقعدة

،أمواججزحاالميناءبهذايحيطكما.اشئيسيةالميناءمنطقة

لر!عومنهاأربعةيستخدمأرصفةخمسةأيضاوهناك

المستودعاتمنوعددالجماركويممبنى.التجاريةالسفن

البضانوتفريغضعحنعملياتتتماحيثالجنوبيالميناءفى

يوجدالذيالشماليالميناءأما.الأجنبيةالسفنعلىالمحملة

داخلالعاملةللسفنميناءيعتبرشإنهتوندو،منطقةفي

وهذا،ومستودعاتأرصفةعدةالميناءهذاوفي.الفلب!ت

السفنمنكثيرمانيلاإلىيعبرهحيثجذامزدح!الميناء

ميثداناو.وجزرشيزاياسم!أغادمةا

الجيبنيز،سياراتمانيلافيأحاماأسقلاوسائ!!أه!

الحافلاتإلىبالإضافة،مزينةعسكريةشاحناتوهي

وغربيها،لوزونشماليالحافلاتتمر.الأجرةاوسيارات

المطاراتالطائراتوتستخدممانيلا.فيالنهائيةومحطاتها

ترفع.والدوليةالداخليةللرحلاتالخصصمةالقريبة

برحلاتتقوموهي،الوطنيالعلمالفلبيميةئراتأ!اأا

بامميغ.نهرعبرالنهريالنقلويتم،وخارجيةداخلية

الحديديةللسككالوطنيةللهيئةالرئيسيةالمحطةتوجد

الخطوطهذهتربطحيثمانيلا،العاصمةفيالفلبيحجة

منوبالرغم.لوزونوجنوبيلشمافيمانيلاالعاصمة

منيعتبرالمرورازدحامفإنمانيلا،فيأضق!!اوسائلوجود

السببويرجع.المدينةمنهاتعانيالتيالرئيسيةالمشكلات
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عددازديادوإلىللمدينةالسريعالنموإلىذلكفي

عبريمر-سريعحديديةسككخطإنشاءوساهم.السكان

هذهبعضتخفيففى-المدينةفيالتجاريةالمراكز

.المشكلات

مضتقرونأربعةمنذمانيلامدينةكانت.السكان

خليجعلىمسورميناءداخلالصغيرةالقرىمنشريطا

مدينةإلىمانيلاوتحولت.مسلمينسكانهاوكانمانيلا

مختلفمنمهاجرينجذبتحيثوالحيويةبالنشاطتتسم

.والتجارةوالتعليمالعملعنبحثاإليهاقدموا،الفلبينأرجاء

السكانعددفىالسريعالازديادإلىذلكأدىوقد

،القرنهذامدىوعلى.العشرينالقرنخلالوخصموصا

ماإلىنسمة022ر...منمانيلافيالسكانعددازدأد

ه!002منالسكانيةالكثافةزادتكما،مليونينمنيقرب

وتعتبر.نس!ة000252إلىالمربعمترالكيلوفينسمة

السكانعددحيثمنالفلبينيةالمدنأضخممنمانيلا

السكاني.بالتوزجخاصتنطمفيهايوجدولاوالكثافة

منقربهالانازدحاما،المناطقأكثرتوندومنطقةوتعتبر

فرصعنبحثاالمواطإنجذبللمياهالمتاخمةالأراضي

بينمنكثافةأقلتعتبرفإنهاالميناء،منطقةأما.تجارةأوعمل

فتئاشعبامانيلافيالشعبيعدوعموما،.الأخرىالمناطق

إلىبالإضافةالعائلةحجموكبرالمواليدمعدلارتفاعبسبب

السكانيةللزيادةالطبيعىالمعدلويبيئ،الوفياتمعدلهبوط

فإن،فلبينيأصلمنغالبيتهمأنمنوبالرغم.السنةفي3%

منالغرباءالمواطنونويشكل%،6نحوتبينالصينييننسبة

3%.اسياومعطسكانوبعضوأوروبيينأمريكيين

نسبةتبلغكما29%.مانيلافيالكاثوليكنسبةتبلغ

مشكلةمانيلافيوتوجد.%2والبوذيين%2البروتستانت

سكنيةشققابنتالحكومةولكن،الإسكانفىمستعصية

يضعونالمهاجرينمنكثيرزالوما.المدينةفقراءلمساعدة

وعدمالبناءتكاليفارتفاعبسببعامةأراضعلىأيديهم

التىمنازلهاالعائلاتمن%04وتملك.شاغرةأرافيوجود

أمماسعلىالمنازلتستأجرالأغلبيةلكنفيها،تسكن

المبانيمنأشكالأربعةمانيلافيويوجد.الشهريالإيجار

بطابقين،وشقة،واحدةعائلةلسكنمنزل:وهي،السكنية

المنزلويعتبر.الفلبينىالبارونغومنزلواحد،بطابقوشقة

تجهيزا،أفضلهاومنالمنازلأكبرمنواحدةلعائلةالخصص

الدخلذأتالعائلاتوكذلكالأغنياءيسكنحيث

لاالذينوأماالمنازلمنالنوعهذافيالمتوسطمنالأعلى

يستأجرونفإنهم،منزللبناءالتكاليفدفعيستطعون

الذينلأولئكسكنيةقروضاالحكومةوتقدم.شققا

البارونغمنازلفيويسكن.العقاريالرهندفعيستطيعون

موادمنالمنازلمنالنوعهذابناءويتم.الشعبمنالفتراء

العصرية،الراحةوممائلمنالقليلفيهأنصما،بسيطة

وسانتوندومناطقفيشائعالمنازلمنالنويموهذا

مانيلافىالمبانىوتعكس.باسمكانالمزدحمةنيكولاس

وهناك.والصينيةوالأمريكيةوالأسبانيةالملايويةالتأثيرات

المبانيفيوالأمريكيةالأسبانيةالعمارةلأ،ساليبتأثيرات

مماثلةتأثيرأتتوجدكما،وملاتيإميتامنطقتيفيبالسكنية

قاعاتوفيالحكوميةوالمبانىوالمدارسالكناءس!في

قوية،موأدمنمصنوعةالمبانىوهذه،الاجتما.عات

أجلاطوأوالاجرالفارغوالطوبوالإسمنتكالفولاذ

الصلد.والخشببالزنكالمطليةالحديديةوالأسقف

ولاوصناعئا،تجارئامركزامانيلاتعتبر.الاقف!اد

بلالفلبينيةوالمناطقمانيلاعلىالتجاريةإملاتالت!تقتصر

للسفنميناءمانيلاوتعتبر.الأخرىالدول!!ثتتعداها

الولاياتبنوبحريجويخطعلىوتقعالأجنبية

لتوزئملائمامركزايجعلهاماوهذا،والشرقالمتحدة

معظموتمر.العالممنمختلفةمناطقمناكنادمةالبضائع

شجعوقدمانيلا.ميناءعبرالفلبينثوارداتصادرات

التيالماليةوالمؤسساتالمصارفإنشاءعلىالوض!(هذا

التنميةومصرفالفلبينيالمركزيالمصرفبينهامن

تحتلالصشاعةأنكما.أخرىمصارفوعدةالفلبيني

الأغذيةتعليبصناعةالصناعاتبينمن،أهمية

طلاءوإنتاجوالبوياتالأحذيةوصناعةوالنشروالطباعة

مهمةتواريخ

مانيلا.مدينةأممبالىمستعمراحتسأأأم571

ماليلامدينةع!ومميطرتهمالإنجليزاستيلاءأم76ةا-أ276

.المسورةاقديمةا

م!المدينة.كبيراجزءازلرالدمرأم863

المنتزهفىريزالخوزيهالحريةحركةزعيمالأممبانأعدمأم698

الآد.باسمهيعرل!اذيا

الحر!حلالالمتحدةللولاياتماليلامنطقةأممبانياسطمتأم898

الأمريكية.11\شانية

العالميةالحرببدايةلعدمانيلاعلىاليابانيةالقواتا!!تولتام429

مماشرة.أطاليةا

قليلة.مبانسوىشبقولمالمديمةاليابانيةالقواتءلملمتام459

كوايزونمدينةوأصبحتللبلاد.عاصمةمانيلاتسمية:أام469

.أم489للفلمينالرسميةأحاصمةا

عامليورفعها،العرفيةالأحكامماركوسالرئيسأءعلنام729

.أم8119

حكوميةوحدةوهيالكرىماليلاأوماليلامتروإ/كثاءام759

العاصحة.لمنطقة"ستقلة

أصتانية.اللمرةالملبينعاصمةماليلاأ،مححبحتم7691

فرديماندالرئيسالبلاددىالواسعةالاحتجاحاتأجمرتام869

السلطهة.عنالتخلىعلىءاركوس
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أ!مابونواالسنمنوحبالالحبالوإنتاجالأقمشةواأ!رنيشا

مانيا،مصانعامعفمأروالسجائر.وتصنئالسيجار

هدهتقعو.فقطخنميفةآلاتتستخدمأنهاكما،صغيرة

توندويالزدحمةاهماطقشيرئيسيبشكلىالمصانع

مصاكتوجد5هـ.ضوسانتاوووبينوندوني!صلاسوسان

مرسومصدرقدرآنا.ساكتاووباحصحانبحدفيكبيرة

في،المديحةحرمفيةالخص!إالمصانعيمئإقامةرئاسي

أصس!سانالحمايةوذلك*آ،05نحوقطرهادائرةنطات

اطدينةفيوالمجاريالمياهأ!أعماإدارةوتقوم.التلوثمن

ممش!!ا!أسفاياتاحمعيتما5للسحار.الشرب!ياهبتوفير

الأسواثاعلىالحستمرأضنمتيشاإجراءيغكما،منتظم

تتومو.يحيةاكتروالرا!-رالسينماألمسالودوروا

أجة،أسدواوالمحلية،أعاتف!يةاالخدماتبإدارةخاصةشمركات

مهأح!صااتقوكماأور!!ناء.اوالبرثخطوطوكذلك

أسلازمة.اأطاقةامصادربتوفير

اكتيأ!جرىامانيا،ص!!هـءمانيا،مدينة.الحكمنظام

منمؤأغةهيئةأدنصقةاهذهيح!ص!امانيلا.ميترو-تسمى

كبيرةمدنأربعال!صرىمانيلافيتوحدأعضاء.خمسة

محافظ.أوحاكممنهاكلفيصغيرةمدينةعشرةثا،ثو

المنطقة،هذهفىالمدنأكبرمنسيتينثايزوومانيالأتعتبر

مستشارا36رحاح-اونائصحا!صممانيا،مدينةويح!ص!ا

وأوالحاك!ا.أ!ديسةافيالناخبينقب!مرالتخابئهم

رئيسهاألمدينةافيإدارةول!ول.أضسفيذيااضض!هوالمحافظ

التشريعيةبالصلاحياتالمديخةويتمئمجلص!.المسؤول

علىالعدلدائرةوتشرف.أصفهـائباجبايةصلاحيةو

علىالعلياالمحكمةتشرفشماا،ا!ااألمدعىام!ضص

عضومنهال!ول،مقاطعاتستكحاكو.امديمةشممحا

المرافقأفضلمانيلاوفي.أ!صنجرساأوأحشيوامحلمم!شي

عدةوتوجد،الأقصىاأصشرقامسصتمةفيأ!محيةا

الحدماتتقدمصحيةومراكزمحانيةمستشكليات

المدينةفيح!صميةمستشفياتأيضاتوجدصما.أحا،جيةا

سانومستشفىالفلبينيا!رحصياهستمتنيديمناص!

وعياداتومستشفياتوالولادةأ!الأطفاامستشنهىرلارارو

خاصة.

ماسلا.حليحع!التزهايصلوماسيالا.مدلةعرحمالاورولقاتصميفسيحةمتزهاتعدةصواحدايعتبرريزالمت!زه
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النظامحفظضباطوالنظامالقانونعلىبالحفاظيقوم

الكبرىمانيلامنطقةتقومكما.العاصمةشمرطةقيادةفي

فيالمجانيالتعليمبتوفيرالمركزيةالحكومةمعبالتعاون

تعليميةأماكنأيضاوهناكوالثانويةالابتدأئيةالمدارس

هذهوتخدم.البالغينوالطلابوالأيتامالمعوقينللأطفال

للتعليممعاهدأيضامانيلافي!وافركما،جامعةالمنطقة

عامستتأالتيتوماسسانتوسجامعةبينهامنالعالي

الولاياتفيهارفاردجامعةمنأقدموهىأم161

.المتحدة

يقعالذيالفلبينيالثقافىالمركزيعرض.الثقافيةالحياة

فنيةأعمالآمانيلاخليجفياممتصلاحهاتمأرضعلى

المسرحأطوأعماالتشكيليالتصمويربينهامن،متخوعة

،الكبيرةالعامةالمبانيأهمومن.الشعبيوالرقصوالموسيقى

مجالفىمهمةمعروضاتيشملالذيالوطنيالمتحف

الوطنية.المكتبةأيضاتوجدكما.الطبيعىوالتاريخالآلار

أهمومنوالفلبينيةالإنجليزيةباللغةيوميةصحفوهناك

مانيلا:الإنجليزيةباللغةتصمدرالتياليوميةالصحف

الفلبينبمكرونيكلمانيلاإنكوايرربمديليمانيلا،بوليتين

والمجلاتالملايو.تايمز،مانيلا؟جلوبالفلبينستاربم

الصنديالبانورامابمبرس؟فريالفلبين:هيالأمبوعية

وهما:الفلبينيةباللغةتصدرأنصحيفتانوتوجدإنكوايرر.

وخمسللإذاعةمحطاتعدةتبثكماالباليتا.التاليبا،

العاصمة.منطقةداخلإرسالهاتلفزةمحطات

متنزهففيها.ترويحيةمناطقعدةمانيلافيوتوجد

ومدرجوملعبمفتوحمسرحعلىيحتويالذيريزال

تذكاريونصبصينيةوأخرىيابانيةوحديقةمسقوف

طولعلىمتنزهأيضاوهناك،ريزالخوزيهالقوميللبطل

حديقة،الأخرىالمهمةالمناطقومنخلئمانيلا.شاطئ

.ميهانوحديقةباكوومتنزهمانيلافيوالحيوانللنبات

الباباومركزالتذكاريريزالاستاد،الرياضيةالمنشآتومن

مسارحأيضاتوجدكماعشر.الثانيبيوسالكاثوليكي

ومصارعةالخيوللسباقوحلباتللبولينجوملاعبخاصة

.الديوك

وصولقبلمسلمابلدامانيلاكانتتاريخيةنبذة

الوقتذلكفىحكمهاوقد.أم71ءعامإليهاالأسبان

اسمهاخرأميرحكمكماوماتندا.سليمانهماأميران

نهرمنالشماليالجزءفيأخرىقريةلاكاندولاراجا

خلفالواقعةالغنيةمانيلامنطقةأغرتلقدباسيغ.

الحملةقائدلجازبيلوبيزديميجيلالكاتنالساحل

الكابقعقدأم،71ءعاموفي.الشرقإلىالأسبانية

وماتنداسليمانالأمرأءمعرسميةصداقةمعاهدةلجازبي

اثنينحاكمينمنيتألفبلديامجلساوشعكلولاكاندولا،

فيليبأممبانياملكأصدروقد.وسكرتيرامتششارا21و

مرسوماأم74ءعاميونيوشهرمنالعاشرفيالثاني

المميزةالمديخةلقبمانيلامدينةعلىبموجبهأطاقملكيا

عاصمةمانيلاأصبحتاام95ءعاموفيالوأ،ء.ودائمة

الأسبانيالحكمإبانالقديمةمانيلامو!كان.للأرخبيل

سور،بالمدينةيحيطوكانباسيغ.نهرمصبمز،بالقرب

.المسورةا!لدينةاسمانذأكعديهايطلقكانفؤدودذلك

زعيممنهاكلأيحكمكانقرىالمدينةكأإرجتناثرت

الأسبانبدأ،حكمهمقويوعندما.سوقفبالاويوجد

فيوكذلكالمسورةالمدينةداخلوالمدارسالكناءسببناء

انتشارعلىساعدماوهذا،الأسواقمنبال!صبالخارج

الأسموارخارجإلىمانيلابناءامتد.اذكاثوليكيالمذهب

مراكزالقديمةالقرىوتطورت.جديدةكنائسلاستيعاب

بدألمانيلا.الانتتبعمناطقإلىتحولتوسممنيةتجارية

رافقالذي-أوردانيتاديأندريالأ!وغسطينيالراهب

أسم!حينالنصرانيةبنشر-ام56ءعامالأدسبانيةالحملة

لممانكنيسةوتعتبر.ومدارسوأديرةكناسعدة

كانتمانيلا.فىالكنائسأقدممنالمدينةفيأوغسطيز

،خطيرةوخارجيةداخليةمشاكلمنت!،نىمانيلا

الصينيونقاموقدالأسبانىالحكمخلال،-تديدةولفترات

9061و0016الأعوامفىالأممبانانححدبثورات

أخرىمناطقفىالأصليونالسكانثاركما،أم46وه

مسؤوليبعضمارمعهالذيالتعسفيالنظامضدالبلادمن

وحتىام762عاممنمانيلاالبريطانيوناحتل.الحكومة

السئ!السنواتحربخلالفىوذلكأم،1764عام

صلحمعاهدةتوقيعبعدالألحمبانإلىالمدينةأعادوالكنهم

العامةالمبانيتشييدمجالفيكبيرتطور!لىث.بينهم

عشرالثامنالقرنينخلالوالتجارةوا،واصلاتوالنقل

عاميبينللمدينةبوأباتوبنيت.الميلاديين!!ثمروالتا!ئ

التجارةعلىالمدينةوانفتحت.أم1783م1781

فيالسويسقناةافتتاحأدىكما،أم832عامالخارجية

وافتتح.للمدينةالتجاريالوضعتحسنإلىام986عام

مانيلايربطحديديةسككخطوأولبرقيخطأول

لتزويدشبكةأولوشغلت.ام872عامبداغوبازا

مركزامانيلاكانتثم.أم882عامالشرب؟ياهالسكان

قيادةتحتأم698عامبدأتالتيالفلبينيةرةللثمنشطا

فيسريةمنظمةالثائرهذاشكلفقد!اشيو.بونيأندريه

،نانكاتيبواسمعليهاأطلقمانيلامنصببالةقريته

فيالعرفيةالأحكاموأعلنالمنطقةهذهحماكماكتشفها

إحدىمانيلاوكانت.أم698أغسطس!03فيمانيلا

إشعاعاتفإنوهكذا،الأسبانضدثارتمناطقست

تمثلالحاليالفلبينعلمفيالموجودةالثمانيةالشمس
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الأسطوأالأمري!!االأسطهولهزم.الحادثةهذهذكرى

ذأسك،وبعد.ام898عاممانيلاخليجفيالأسباني

عسكريةحكومةعينترأ!دينةاالأمريكيةالقواتاحتلت

وافقتتم.أم109عامأغعسطس7حتىاممتمرت

خلالوفيمانيلا.لمدينةجديدميثاقعلىالفلبينيةاللجنة

مانيلاأصبحتأم(-459ا)939الثانيةالعالميةالحرب

الفلبينيةالمسلحةأصقواتاوانسحبتمفتوحةمدينة

ينايرشهرفىمانيلااليابانيونواحتلمنها.الأمري!جمةوا

بلاليابانيالغزوأثناءكثيراالمدينةتعانولماأم،429

عليهاأصسيطرةاالأمري!جةالقواتأعادتعندماتضررت

بمساعدةمانيلابماءأعيد5.أم459عامفبرايرضعهرفي

الفبين.انظر:.المتحدةلاياتالومن

عندمانيلامدينةمدخلمانيلاخديح.!خلدجطئدلا،

منالجنوبيالصينالخلئبحريواجه.الفلبنفيلوزون

وعرضه6!صم،نحوهطوأصهويبلغ.الغربىالجنوبناحية

بالعمهت،مياههتتميزالذي،الخليجهذافييوجد.كم55

كماومانيلا.كافتىمديشيمنكلعلىممتازانمرفآن

مدخلعندالمحصنةأ!همخريةاكوريجدورجزيرةتوجد

الوطيسحاميةمعاركوقعتالجزيرةهذهوفي.الخليج

كماأم(،-459أ)939الثانيةالعالميةالحربإبان

ص!أالأراالأياماخلالسابانيلهجومالجزيرةتعرض!

أمري!صأسطولخاستصاأأيضاالخليجهذاوفي.الحرب

أسباليأسطوأ!أتحصيماديويجورخبحريالعميدبقيادة

عاموقعتالتيالأمري!جةالأ!عبانيةالحربخلال

.أم898

فرنسيرسامأم(.1883)832إدواردمائد4،

منهأكثرالمرئيالتأثيرفيالفنباسعتعمالالتقليدحاجزكسر

هذاغلبالوقتذلكومنذما،قصةعنالتعبيرفي

الاهتمامصارحيثالتشكيلى،التصمويرعلىالمذهب

القصصعيةلالوظيفةال!هتماممنأكثرنفسهابالصمورة

.للصورة

المدرسةأصحابضمنالغالبفيمانيهيصنف

منوأمثالههووتأثر.التشكيليالتصويرفيالانطباعية

المذهبلهذاانتمائهورغم.ببعضبعضهمالانطباعي!ت

الانطباعيينمعارضفيلوحاتهعرضرفضأنهإلا،الفني

ويقابلهاتوريةحركةالانطباعيةيعدكانالجمهورلأن

الشديد.بالعداء

الجماهيريالنجاحعنمانيهبحثذلكعنوعوضا

تحتالمحافظينالفنانينمعارضفيلوحاتهعرصلىطرلقعن

الدولة.رعاية

فخانيدعلىأصفناودرس،باريسمدينةفيمانيهولد

عاممنالفترةخلالكوتورتوماسهو،مقتدرتقليدي

)التكنيك(الرسمطريقةتعلممنهر،أم6ء8إلى0185

الرسمامشخدامكيفيةأيضامنهتعلمحمافقطلذاتها

الحصولوكيفيةمعبر(،بشكلالإجمالي)الرسمالكفافي

إضافة.مكسورةفرشماةبامشخدامحيويةأكثرصورةعلى

أقلباستعمالقويةإضاءةعلىالحصولتقنياتتعلمهإلى

.الأأ!انادرجاتمنممكنعدد

تصويرفيالتقنيةقدراتهيستخدمأنماليهأرادلقد

الفنانينوبقيةكوتورأما،عفويةبصورالحديثةالحياة

القصصطريقةاستعمالآثروافقدتالمحافف!أأغ!رنس!!أ

أحاطفية.ا

الغداءبلوحتهأم863سنةباريسش!شانمانيهأثار

مرجلينتماماعاريةامرأةفيهاصوراقيالعشبعلى

معظموعد.الرحلاتإحدىفيحدشةملابسيرتديان

مشةوفي.واللياقةالآدابعلىحروجااللوحةهذهالناس

صورالتيأوليمبيالوحةفيالعملمانيهأكم!ام865

فيفضيحةاللوحةهذهوعدت.عاريةامرأةأيضافيها

الجسمتصويرعلىاعترضواأخاساالأد،الوقتذلك

المطلة.والأشكالالألوانفيالصارخأضباي!واالعاري

فيمانيهنجحالميلاديعشرالتاسعأغرناستينياتفي

ضميوعمنالرغمعلىأضارلإلحديثامنمناظررسم

القديمالتاريحمنموضوعاتهاتستوحىاختىاطوحاتا

إحدىتناولتفقد.الوقتذلكفيالإنجي!!شقصص

عامالمكسيكإمبراطورماكسمليانإعدامموضوعلوحاته

التاريخأحداثعنتعبرالتياللوحاتومن.أم867

عامنحورسمهاوألاباماكيرسامعركةلوحةالحديث

خلالوقعتبحريةمعركةعنتعبروهيام،865

فوليسحانةلوحةأعمالهوآخر.الأمريكيةالأهليةاالحرب

الباهرةبالألواناللوحةهذهوتميزت،أم882عامبيرجير

الغني.والملمس

الانطباعية.أيضا:انظر

الأوروبى.الإقطاعانظر:.ماليوراليزم

الساحلمنالشماليالجزءفيتقعود!يةماوواشدرا

وعدد2كم0972603مساحتهاتبلغللهند،الغربى

،بومبايوعاصمتها،نسمة917.607.78نحوسكانها

بجانبالزراعةعلىالولايةسكانمن7%0ويعتمد

وتعدينالنسيجوصناعةوالكهربائيةالكيميائيةالصناعات

مجلسيساعدهحاكمويرأسهاوالسفطالحجريالفحم

الول!ية.شؤونلتصريفمنتخبوزاري
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فيتعملالصيدقوارب

وع!الداحليةالبحيرات

وهياشترا،ماهرشواطئ

توفيرفيبفعاليةتساهم

.للسكانالغذاء

مؤلف.م(1191-0861)جوستا!ماهلر،

أكملبوهيميا.مواليدمن،الرومانسيةالفترةفيموسيقي

ألف،العاشرةيكملأنقبلومات،سيمفونياتتسع

ويكثر.الموسيقيةالفرقةبمصاحبةأغلبها،الأغانىمنالعديد

أعمالهوتصف.الفلسفىأوالدينيالطابعموسيقاهفي

المتأخرةأعمالهتصفبينما،الغالبفيالطبيعةالاولى

فيواستسلامحزننغمةوهناكوانتصاراتها.الروحكفاح

أعماله.منكثير

نأتحاولضخمةأعمالآماهلرسيمفونياتتعد

موسيقيةفرقةتستخدموهي.إنسانيةعاطفةكلتتضمن

،2،3)رقممغنينأصواتمنهاأربعةوتستخدم،كبيرة

لفرقةموسيقاهكتبماهلرأنمنالرعموعلى8(.،4

.شديدةبرقةغالبايستخدمهاكانأنهإلا،كبيرةموسيقية

عنأغنياتفمثلاألمملوبها.فيعمقاأكثرماهلروأغنيات

أغنياتخمسمنمجموعةأم(،09)ءأطفالموت

الأرصأغنيةأما.روكرتفريدريكأشعارهاوضع

والجهير،الصادحلأصواتسيمفونيةفهيأم(،119)

اضمحلالتكشفوهىوالأوركسترا.،الرنانأوالأول

.للأرضالثابتوالجمال،الإنسانإنجازات

جمهوريةمن)جزءببوهيمياكاليستيفيماهلرولد

بالنمساللموسيقىفيينامعهدفيودرسحاليا(.تشيكيا

حياتهكلأمضىوقد.ام878إلى1875عاممن

وسلك.موسيقيةومسرحيات،موسيقيةلفرقةقائا-االعملية

المناصبأعلىإلىصغيرةقياديةوظائفمنصكلفداطريقه

ساحةلأوبرامديراعملفقد.الموسيقىعالمفربالمرموقة

مناستقالأنوبعد.أم709إلىام798ء،ممنفيينا

كما،بنيويوركالموسيقيةالجمعيةفرقةقاد،المنصصبهذا

عامفيفييناإلىوعاد،متروبوليتانأوبرافيأعو،ل!أخرخ!

.أم119

أفخرمنالماهوجنيخشبحشب.الماهوط!لي،

المرغوبالصفاتمعظمبهلأن،العالمفىثاثالأأخشاب

لتحمليكفيبماصلبقويفهو.الأثاثلمهخفيها

يتفاوتاليسار()إلىالماهوجني

الضارد!الفاعالبنمبمنلونه

المحمرالبنسإلىللصفرة

متشابك،تعرقولهالداك!،

الأخشابأثمنصرواحدوهو

للأثاث!يحستحدم.العالمفي

وأعمالالحدرادوتعطبةالفاخر

الى،خرى.ال!حشال!
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حشصداتمداريةأشحارمرعديدةأصاعم!يأتيالماهوبخى

صل!.

بدرحةرخوشهوذأصكورعم،كأثاثالعاديالاستخدام

لاوالماهوجني.بسهولةونحتهوتسويتهلقطهعهكافية

فىيحدثأسذياأسقدربايلتويولايتضخمولاينكمش

بلونويتميز.أصا،لةافيأ!هالمساويةالأخرىاالأخشابا

شديد.ولمعان،جميلمتعرقوسطبم،جذاب

أعمارباأغاغااكبنيب!!الماهوجنيأ!نويتراوح

عندماأدكنويصئالخشبدت.الداالمحمروالبنيللصفرة

تعرث.أومتشالكنقشوأطخشبأخهار.اأ!موءيتعرض

وأمنقطةأومتموجةأومتجعدةأشكالعليهتظهروأحيانا

شجرةجذعالناسيقطعوعندماالمو.قطراتشكلعلى

ريشبش!وليظهرفإنه،التشعباتعبرطوأجاالماهوجني

الماهوجنيجذعالعماليقطعأبأخااوفي.الحمي!!النعام

شكلعلىأورقيقةالواحش!سلعلىأرأرباعأربعةعلى

الكتلةمركزخلاا!طوليالالمناشيريقطعودهاوهما.قشرة

ثم.أقسامأربعةإلىالجذختقسيماأجلىمنالخشبية

.بالتناوبالجذعربعسطحىمنك!!مرألواحايقطعون

خطوطشكليظهرطوأجاأرلاعإلىالمقطوعوالماهوجني

منرقيقةشريحةبلصقالأثاثاصانعوويقوم.طولية

لإعطائهالعاديالخشبسطحعلىالماهوجيخشص

جميلا.مظهرا

يصلوقد.الثقيلةالأخشابمنواحدوالماهوجني

نأقبلم25إلىالنظيفالطويلأحثمجرةاجذعارتفاع

الماهوجنيأخشابألقلوتأتي.عليهضبأوأ!أيفهر

منالشجرةتنموحيث،أمخربيةاأعندابركأصأحملها

وهذا.م03منأكثرارتفاعإلىالماهوجونيةسويتينيةلوع

فيأتيالماهوجنيغالبيةأماجدا.لادرالماهوجنيمنالنوع

وإفريقيا.الجنوبيةأمريكاوشمافي،الم!صسيكجنوبيمن

الشجرةمنالماهوجنييأتيالجسوبيةوأمري!صاالمكسيكففي

منشجرةمنفيأتيإفريقيا،فيأما.أ!رفاكبيرةسويتينية

الأريزجنسمنالتيالاشجارخشبأما.اللبخجنس

هشاشةوأكثروزناوأخفألينولكنهالماهوجنييشبهفإنه

اللأصلي.الماهوحنيم!

الماهوجنياستخدمراليوالترالسيرأنالناسويعتقد

وفي.أخرليةاالهندجزرفيسفنهالإصلاح9511داعا

وهبلهوايتتشينديلجعلالميلاديعشرأ!ثاصتاأغر-ا

شائعا.الماهوجنيأثاث،الأثاثاصنامنوعيرهما

الخشب.:أيضاانظر

صينيقائدأم(.769)3918تونجتسيماو

مسيو،العالمزعماءأقوىمنوعدللصينرئيساأصبح

والعسكريةوالثقافيةالفنيةالصينسياساتكلعلى

الصينفيوالكبارالصغارحفظ.واشراعيةوالصناعية

ودورالعصاباتحربعنوبخاصةكتاباتهودرسوا،أقواله

لهاكانموضوعاتوهي،الشيوعيةالثوراتشيالفلاحين

بكتابةماواهتمذلكإلىوإضافةأص!ت،اخارخحصبيرأثر

الشعر.

قريةوهي،شاوشانفىفلاحيةلعائلةماوولد.حياته

الثورةقيامعندطالباكان.هنانمحافظةفيتقع

المانشوحكومةلحمقوطإلىأدتالتيأم(219-أ119)

كانعندماالشيوعيةإلىماومال.الصينجمهوريةوظهور

11معوتمكنأم.189سنةبكينمكتبةفيعاملا

.أم129عامالشيوعىالحزبتكوينمنآخرلنشخصا
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توحيدبغرضالوطنىالحزبمعالشيوعيونتحالف

كايوتشيانجالشيوعيينبينالثقةانعدامأنإلا،الصين

علىصنياتصنخلفالذيالوطنيالحزبزعيمشيك

قيامإلىأدىأم259عامموتهبعدالوطنيالحزبزعامة

وقاد،المجموعتينبينحرب

بم"نيس7+"-ء+-7شيوعيينزعماءمعماو

+---صغيرةمجموعاتاخرين

ب،+!+نر++ءكا+)ت+!عامجيانكسمحافظةإلى

ء؟شبمش"صعيزش!،+شعاموفيأم.289

ك!1!لاض!/-!-أ!تلكأصبحتام319

!!-كا!بئ-خ---وللار--تشيانجهدفالمحافظة

+خ؟ح-!-ءع--!-سلسلةبدأولذلك.الأول

ر-ت+ش/؟بمسالجماعيةالإعداماتمن

توبختسىماوالوصدإنهاءإلىأدتالضي

عاموفىتماما.الشيوعي

شانكسيمحافظةإلىالشيوعيينماوقادام349

م!اهابلغالتيالطويلةبا!لسيرةعرفتمسيرةفي)شنسي(

منالأحياءتوحيدتمحيثسنة،بعدوانتهتكم00779

تونج.تسيماوقيادةتحتفيهاالمشتركين

أعلنتأم319عاممنشوريااليابانغزتوعندما

الشيوعيونواتحد.أم379عامالصينضدشاملةحربا

الأخطارلمواجهةحلففيالحاكمالوطنىوالحزب

وعند.أم459الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالخارجية

الصمينيةالأرأضيدأخلإلىالوطنيينحكومةجيوشطرد

الشيوعية.ولنشرالبلادلتحريرعصاباتحربماوقاد

علىالسيطرةمنالشيوعيونتمكنأم459عاموفي

ما469عاموفي.صينىمليونمائةنحويقطنهامنطقة

فيالوطنيينوحكومةالشيوعيينبينالحربنشبت

فيالصينعلىالسيوةمنالشيوعيونوتمكنمنشوريا،

تايوأن.إلىالوطنيونانسحببينما،أم949أكتوبر

الصينتوحيدمنماوتمكن.توبخقسيماوزعامة

معظميتوقعيكنلممنضبطا،مجتمعاوأصس،بسرعة

السوفييتمعتحالفالسلطةتسلمهوعند.حدوثهالمراقبن

مساعدتهمعندالصينيالجيشتقويةفيساعدوهالذين

ام(.أ-9539ء.)الكوريةالحربخلالالشماليةلكوريا

والإنتاجالزراعةتوسيعبرامجماوبدأالحربانتهاءوبعد

العاجلالعظمىالأماميةالقفزةبرنامجوفشل،الصناعى

خلافنشبالعشرينالقرنستينياتوفى.أم589مشة

للتوجيهبماوحداالذيالأمر،والصينالسوفييتيالاتحادبين

الصيني.النوويالبرنامجبقيام

الصين،رئاسةمنصبعنماوتخلىأم959سنةوفى

الاختلافوبعد.الشيوعيوالحزبالدولةبقيادةواحتفظ

لتعاليمالوحيدالمفسرنفسهماوعدالسوفييتيالاتحادمع

نأالفقيرةالشعوبعلىبأنواعتقد.وستالينوإمنينماركس

السوفييتيالاتحادموقفأدانكما.الغنيةالشعوبعلىتثور

الأمريكية.المتحدةالولاياتقياهالمتراخي

عانتالعشرينالقرنمنالستينياتهـتمعففي

الثورةسياسةماووطرح.دبلوماسيةهزائمعدةمنالصين

أجلمنبالتعديلللمنادينمناوئةحملةوهي،الثقافية

القرنسبعينياتوفي.الثوريالحماسصتلىالحفاظ

.الغربمععلاقاتهاالصين-خسنتالعشرين

أعادوفاتهوبعد،المرضمعمريرصراعبعدماوتوفى

علىالتركيزوأنهواسياساتهفيالنظرأ!مينيوناالزعماء

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالياباننحووتطلعواشخصيته

والزراعةالصينيةالصناعةتطويرفيللسماعدةوأوروبا

الأهدافهذهوسميت.المسلحةوالقواتوالعلوم

الأربعة.التحديثاتا

لصين.ا:جضاأان!

-479هـ،054-436)الحسنأبو،الماور!،ي

حبيببنمحمدبنمحمدبنعليابوالحسنأم(.580

من.سلاميإمفكر.ورديبالماالشهير،النحداديلبصريا

والتفسير،والأصولالفقهفيوإمامالشافعيةفق!،ءوجوه

الدولةفيالبارزينالسياسةرجالمنكان.بال!ربيةوبصير

.المتأخرةمرحلتهافىو-خصوصاالعباسية

منالحديثوسمعوتعلم،بالبصرةالماوردينشأ

من)أستوا(كورةفيالقضاءوتولىالعلماء،مدقجماعة

تألقهـ.924عامالقضاةبأقضىولقببور،نيصطناحية

ولكن،بالتدريسوقيامهبغدادإلىعودتهعندالماوردينجم

الدولةرجالاتبينسفيراعملعندمابرزالباسىنجمه

هـ،422و381عاميبينالفترةفيبويهبنيأبغدادفي

العباسية.الدولةأقطاربينالناشبةالخلاؤاتلحل

ولكن،الإنتاجوغزارةالتأليفبكثرةالماوردياشت!س

مؤلفاتهتصنيفويمكن.القليلإلامؤلفاتهمن!!ينايصللم

واجتماعية.وسياسيةوأدبيةولغويةديخيةمجموعاتفي

الحاويبمالنبوةأعلامبموالدينالدنياأدبأبرز!ا:ومن

الكير.الحاويلكتابمختصروهوالإاقناعالكبير،

الوزارةقوانينالسياسةمجالفيكتبهأ(شهرومن

وتعجيلالنظرتسهيل،الملوكنصيحة،الملكوسياسة

كتبأشهرمنيعدالذيالسلطايةحكام9إاالظفر،

أثرا.وأعظمهاالماورديمما

ماورياإمبراطوريةكانت.إمبرا!ريةماوريا،

أنحاءكافةتمثلحكومةتشكلهنديةإمبرا+لوريةأول
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عامإلى321عاممنذالماورياحكما!متمرتقريبا.البلاد

كونتحكمها،منالمب!صةالفترةوحلال..مأقء8

تحقيهإلىأدت،ح!اءةذاتقويةحكومةالإمبراطورية

اررهـية.منضئيلقدرمعالرفاهية

فيظ!!أسذيارياماوتشاندراحوبتاالإمبراطورقام

شعمالمعظمدغزو.مث892إلى321عاممنالح!صم

اللهوظ!.أفغانستانمنوجزءلاكستانوغربالهند

وكذلك.مق272إلى892عامم!العرلقعلىبندوسارا

عاممنذأشوكاأرأسوكايدعىالذيبندوساراابنحكما

فيالإمبراطوريةأرجاءاتسعتوقد..مق232حتى272

عنأسوكاح!حتىاعنداجنو!بلغتأنإلىعهديهما

تنهـص!صتأسوح!اموتوبعد.الفشواتمنمزيد

صعيرة.وحداتإلىاللإمبراطورية

إهـ!اطوريةح!آةفإبانأعامةاالريمشاريعأدت

قامصما،ا!زارمحاصماشىكبيرةزيادةإلىماوريا،

،والمجوهرات،الذهبيةوالح!ىالملابس!بصناعة،الحرفيون

المزارعفيأصاسامنكثيروعمل.الخشبيةوالمنتجات

تمكما.الدولةتمتلحهاالتيوالورش!والمناج!اوالغابات

أراض!ا!ستصلاحفيأغلاح!تواالحربأسرىا!متغلال

والتجسس،،الملكي!تالمفتش!تمن!إوأدى.جديدةزراعية

قبلمنالإمبراطورأوامرعةإطضمانإلىوالتحري

إمبراطوريةوقامتسواء.حدعلىالمحسؤول!تأوالمواطن!ت

اها،يو،و،أصيونانراسيلاد،معالتجاريبالتبادلماوريا

لرز-مدينةأصبحت!ما.وفارصأضهرين،اماب!توبلاد

أجحريااطياءنارجادا،نئهرمصبمنتمئالقربالتي

أعربي.االخليجدولمعالتحاريللتبادأ!

فيماالآنتقعالتيباتالبيوذراالإمبراطوريةعاصمةأما

مراقبة،برج075بهبسورمحاطةفكانتباتما،عليهيطلق

لالإمبراطورالحاصالخشبيالقصرأما.بوابة64و

المزهرةبالأشجارمليئةحديقةوسطكانفقدتشاندراجوبتا

منجديداقصراأشوحصاوبنى.الأسماكاوبركوالنافورات

الحجرية.الاثارمنكثيراكذلكوشيدالأحجار،ا

موريا.جوتجاتش!ماندرا،سوكاأ:أيضاال!

الأفارءضةاانسريةماوا!اوصةحرضمتصكلأ.الماوماو،

كيسيا.فىانبريطانىالاستعماريالح!صمإدهاءفيرغبواالذين

أمميحيويواقبا،!همالاتحادعلىتعاهدوامنمعظموكان

الحركةبدأت.عاليةسكانيةكثا"شةذاتمناطقيقطونالذين

القواتوشرعتالععترينأغرنامنالأربعيمياتأواخرفي

!مسلسلةبعدالحركةأ!معهجماتشعنفيالبريطانية

الماولهاقامتالتيالاخرىالإرهابيةالأحداثواالأغتيالاتا

أصبحالذيكيمياتا،جومو3حووقد.أم529عامماو

فيونفيأضوريةاالحركةقيادةبشهمةبعد،فيمالكينيارئيسا

توقفالذيالقتالوأسفر.أم619عامحتىنائيةممطقة

ال!جكيويو،منشخص01).00مصرععنأم569عام

92وأوروبيا59معآخرإفريقي0002مريقربوما

الاستعمارية.الم!صمةالمؤيدينمنآسيويا

كييا.:أيضانظرا

يبيئ،الأمريكيةهاوايجزيرةفيبر!صانوليطوظ

فيالبركانيةالجزرقممأعلىمنيعتبروم4)502ارتفاعه

!ستحتمنكايماونابركانعمهتقياسوعسدأسما.أعاا

قمةمنأعلىأيأم،30720يبلغارتفاعهأدوجدالماء،

الشاهق،ارتفاعهوبسبب.ام؟356بمقدارإينمرستجب!

بالأشعةتعملف!جةمناظيرمنعددبوصعأغهـجوراقام

الجبلتعنيكايماوناواسمكايمما.ماشناقمةفوثالحمراء

الأبيض.

الأمريكية،اهاوايلجزيرةبركانيجب!!واماوئا

فولكينوزبمتنزهالبحر،سطحفوقم9614ارتفاعهيبلغ

توجدالقمةوفوق.العالمفيصانبرثبرأوهو.الوطني

كلاويا،بركانأمامو!ساويوديو.راسمهاالبركانفوهة

الشرقي.المنحدرفيمكللى

منشعهرا81ماونالووالبركانثورةأطولاستمرت

الحمممعظموكانت.ام856عامحتىام5ء8عام

فوهةمنوليس،الجبلجانبيمنتأتيصاناضأ!فهاانتى

إحدىالبركانيةالحممدمرتأم626عاءك!و.أغمةا

قرىمنأجزاءدفنتأم059عاموفي.أ!ميادينأقرى

الحمماتسئنطاقشقدأم849عامثورتهفيأما،أخرى

هيلو.مدينةمنبالقرب46.3إلىالبركانلفظهاالتي

ماونقبركانثار.بركان،لاملجدونماون!

مأ519يناير21فيالجديدةغينيا-بابوافيلامنجتون

فيوتسببس!إلبحر.فوقأم/897ارتفاعهوبلغ

أوروبيا.35منهمالمواطبتمن2؟429مصرع

مكتشف(.7591-1881)للوردا،ماونتفانس

القارةباستكشافالخاصةبالبعثةأخحة!ا.ليبريماأرأدميرال

سكوت.ف.روبرتبقيادة)أنتاركتي!سا(الحموليةالقطبية

بعثةإلىوانضم.أم409-أم209منالفترةخلال

واشمتهر.ام909عامفيثانيامساعداالتانيةسكوت

.بروكللمدمرةقائداالأولىالعالميةالحربفيماونتفانس

سكانهمالماووريشعبشعب.الماووري،

يتميزونالذينالبولينيزيينمنوهم،الأصليوننيوزيلندا



البنيةوالعيونالسمراءوالبشرةالجسموضخامةبالطول

نأبعدنيوزيلندافيالماووريونواستقرالأسود.أصشعروا

بولينيزيا،شمرقيقعمعروفغيرمكانمنإليهاقدموا

ألفمنأكثرمنذوذلكتاهيتيأو،كوكجزركانربما

ودقيقوالقلقاسالكومارا،يأكلونالماووريونكان

.الكتاننسيجمنفصنعوه،لباسهمأما.السرخسجذور

ماوكثيرا.الأرضفيمستطلةحفرعلىبيوتهموبنوا

لأسبابمجموعاتهممختلفبينالحروبقششحلكانت

المؤومين.أعدائهملحوميأكلونوكانوا.عديدة

هماالسكانمنمختلفتانفئتاناليومنيوزيلندافي

أوروبا،فيأجدادهمعاشالذينالبيضالباكيها

نيوزيلندا.فيأجدادهمعاشالذينالسودوالماووريون

حوالييوجدللسكانالحديثةالتقديراتوحسب

سكانهاعدديبلغالتينيوزيلندافيماووري000.004

نسمة.مليون5.3

عنكثيراتختلفلابويقةاليومالماووريونيعيش

،الأعمالبنفسويقومونالبيوتنفسفلهمالباكيها.حياة

نيوزيلندا.فيالعامةالحياةأنشطةمختلففيويساهمون

الظروفمنالحمايةيوفرطبيعيمكانأوبناءالمأوى

ويحتاج.الحشريةالافاتأوالأخطارأوالرديئةالجوية

والأمطارالحرارةوشدةالزمهريرليقيهمللمأوىالناس

والعواصف.والثلو!

أكثرهاالمنازلوتعد.المآويمنكثيرةأنواعوهناك

الحافلاتومآويالخيام:مثل،اخرىأنواعوهناكانتشارا.

القابلةوالمآوي.والأكشاكوالمظلاتالغاراتوملاجئ

الزاورقوكذلكالمقطورةوالعرباتالخيامتشملللنقل

.المحركاتذاتواليخوتمنازلشكلعلىالتي

وأالحيوانجلودمنتبنىللإنسانالأولىالمآويكانت

الماويوتبنى.الأخشابأوالعرشأوالقشأوالحجارة

،والأخشابالطوبمثل،عديدةمختلفةموادمناليوم

كما.والخرسانةالفولاذمنالعاليةالمبانىهيكلويتكون

أيضا.والبلاستيكوالزجاجالألومنيومالبناؤونيستخدم

الحيواناتتبنى.البشريالمأوىالمقالةهذهوشناول

الأرانب.وجحورالطيور،أعشاشمثلمآويها،والطيور

.الحيوانانو:.الحيوأنمأوىحولوللمعلومات

العالمفيالماويتخئلفلماذا

ويعتمد.العالمفيالماويمنكثيرةأنواعاالناسيبنى

نوععلىوكذلكالمناخعلىأساسايبنونهاالتيالمآوينوع

المتوأفرة.البناءمواد

185المأوى

ط!4أ!!زوبم!2!ئ!!!بركاس!ءء7لا-!ك!4+
*!!لم4لأ!ر!!كأور)بر!3/كاع!لأء!كا"ءس4!وو،؟4+؟!ل!س-

؟-صبريرئر!-/ئن؟؟يمء!كاءد/333ءء!خ

جذورومصار!الطعامسلةفيهابماالماووريلشعبالت!ليديةالأوانى

وحاوياتالقشوروسلةحشبيةوأوانىالمحاروملقاطواطصرالحنشار

اليقطين.

العربيةالبلدانبعضفيكما،الحارةالمناطقفي.المناخ

دفءيسمح،المتحدةالولاياتغربىوجنوبوجنوبي

إلا.المنازلخارجالوقتمنالكثيرالناس!قضيبأنالجو

والأمطارالشمسمنالحمايةإلىحاجةفيأونلايزاأنهم

نوافذعلىالمناطقهذهفيالمنازلوتحتوي.والحشرا،ت

بدخولتسمحأخرىفتحاتوجودمعهـكطاةوأبواب

.الدخولمنفيهالحشراتتحجزالذيالوقتفىالنسيم

الثلجبانزلاقلتسمحمائلةمدببةأسقم!لهاالنرويجفىالمنازل

بالقدرقويةالأسقفتكونأنويجبالشتاء.أثناءبى!ولةووقوعه

الثقيل.الثلحتحملمنيمكس!،الدي



المأوى186

خكل!.لى!،ءعئ!يهوئم*ع!!صبم!!لم1(!تتريز!يرلأ

،ء3"عصلم،ظ"ى*!

--بر-نى!ه!كا!شه!*أ-؟4،!-يرسرررزت

مر!تيريعيمغ.حضيرةأعائلاتالمأوىتوفرالشرقيةالعائمةاللنازل

:يامو-دخاظر:حأ:حا!-دصحر،قوار!!ىحياكهماطوالالاس

الارل.هده!يأي!كخا

أحرىمناطهتووكشدار:باأوشمافيمنمناطقوفي

وتحتفظالحارجفىدةأجررالتحتجزالمسازلتصمم،باردة

سمي!صةجدرانللمبانيي!صنفقد.الداخلفىبالحرارة

منحدأدلىإلىتقللىحتىللعواصرومضادةونوافذ

.الحرارةفقدان

لكنداوكلجاريكتورنتوالشماليةائدنهذهمثلوفي

والم!!اتبناحيةمنألمنازلابينمدفأةأنفاقتوصل

ناحيةمنالأخرىاوالمرافقالمسارحواالأ!عواقاومجمعات

خلاأ!أجوميةاأنشصته!اأاطبانىهذهسكانيؤديوقد.ثانية

يخرجوا.أندونالشتاءأشهر

يبنيوالسويد،اشنرويجمث!!،الجليديةالدولوفي

الجليدينزلقحتىمنحدرةلأسقفمنازلهمالسكان

الجليدأوزانلحملكافيةبقوةالأمعقفيبنونكما.بسهولة

الثقيلة.

لينكثيراالبناءوموادطرقتختلم!البناء.وموادطرق

يستخدم،الواسعةالغاباتذاتالمناطقففى.العالمدول

المبانيمعظمأنإلا،المنازللبناءالخشبالنالعرمنكثير

والخرسانة.بالطوبالمبنيةتلكمنقوةأقلتكونالخشبية

الخرسانةاستخداميستطيعونتقريبامكانكلفيفالبناؤون

.والطوب

منمساكنهمالناسيبنيالأمطار،قليلةالمناطقوفي

الطهفلأصسكانايحلصأمتلاالم!ضسيكففي.الطفلأوالطيمات

ويعيش.حرقهقب!!الطوبأواللبنأجصنعواالماءمعبالط!ت

الطفل،من!نمسافيأخرىودوأ!الهندفيالخاسبعض

منمساكنهمأضاسايبنيإفريقيامنالجافةالمناطقوفي

الطين.

وهذاالط!.منتىب!!ريقياالحالةالمماطقمر!ضشالقرويةانمازل

إفريقيا.لحمو!تسوالاءلىيوحدا!يى11الرا-

تعفنالرطوبةتسبب،اشطبةالداريةأصة!المناشير

هذهفيفالناس.قليلةسنواتخلالالخحشيةالمسا!ش

،المثالسبيلفعلى.أخرىموادمنمساحخهمايبنونالمناطق

لآء8

:يب!6

جم!اته

!؟+!س!

ليأ*ا10

*م!إإإإة؟ئجة

.؟"-؟"

ا-8!ال!

أ"!!

أع-"!

ا!!الهض

:.ايي

ثيه-!!!

!!الهأ

تندرحيتبالسكاد،المزدحمةالماطتليتحتشرالعاليةالشققمباني

سكميةممطقة!يالمرتمعةالمباىهدهوتوحدأتمالها.وترتفعالأراصي

لتمي!صاغو.بمديمة



اسدا!ئاالصيفحيث،المتحدةالولاياتغربىوسطفىمنزل

وتممعالهواء!دحولتسمونوافدلأبوابمحاطمدحلعلىويشتمل

.الحشراتدحول

الهادئالمحيطجزرمنكثيروفيإفريقيامناطقبعضفي

أما.الطويلةالحشائشسيقانمنمنازلهمينعمئالناس

فهي،والخرسانةالفولاذمنالمصنوعةالعاليةالعمارات

المتحدةالمملكةمثلالصناعيةالدولفيانتشاراالأكثر

بعضمنتقريبادولةأيةتخلوولا.المتحدةوالولايات

المبانيوتتكون.والخرسانةالفولاذمنالمصنوعةالإنشاءات

تشحنثم،معينمصنعفيتصنعأجزاءمنالتجهيزسابقة

بتجميعالإنشاءاتعماليقوموهناكالإنشاء.موخإلى

البلاستيكمنكبيرةكمياتوتستخدمالاجزاء.هذه

معابقةالمساكنمنكثيربناءفيأخرىخفيفةومواد

التجهيز.

.الناسمأوىنوعفيالتقاليدتؤثر.أخرىأسباب

أثراللاتينيةأمريكامساكنتوضح،المثالسبيلفعلى

منكثيرفتبنى.والألحمبانالبرتغاليينمنالأوائلالمستوطنين

القرميد.منأسقفذاتوتكوناللبنالطوبمنالمساكن

ففي.الناسيبنيهاالتيالمآويفيالأخطارلعضوتؤثر

يصئ-الزلازلحدوثفيهايتكرردولةوهي-اليابان

المبانىهذهوت!صن.الوزنخفيفةموادمنمنازلهمالناس

الثقيلةوالموادبالطوبالمبنيةالإنشاءاتمنأماناأكثر

والدولوالفلبينإندونيسياوفى.زلزالهدمهاإذاالأخرى

علىمساكنهمالناسيبنيالمستنقعاتفيهاتكثرالتى

الماء.منلحمايتهاخشبيةحمالات

781لمأوىا

كأ!صصث!ممئ!س-،د"-لمء-؟-لا-ء-!-!ير*ك!ضئهضحس?سيرلأصء

لاع-3،!/!!كاس-كا4كاء،،!!!ش+ح!*!يه!حهلا**!حي!ير"

4لملأءص!4لأجصريمء!ئا*ش*

!ل!-،صجعكأال!ول!ه!يهلإكاء3

؟!كات3عكا؟2،ء-كأكث!بر-؟-ءل!ء3!عثزحم!م!في"ضىء!نمئن!!؟تجضء3!؟!

لبالوامستنقعاتمحطقةفينهربحوارخشبية-خمالاتعلىمنزل

الأرضرطوبةمنلحمايتهاالمآويهذهوترتفع)أعلاه(الحديد.ةعيميا

.ناتلميضاوا

العصورعبرالماوي

الجنسأفرادبعضكان.التاريخماقبلعصور

حجريةآلاتويستعملون.كهوففىي!نيشونالبشري

يبنونبعضهموكانجدرانها.وتنعيمأكهوفالتعميهت

ومن،الحجارةومن،الحيواناتجلودمنممساكن!

علىتبنىالمنازلبعضوكانت.اطفلياأطوبا

وكان.الحيواناتمنللحمايةعاليةخشبيةحمالات

مثليبنونوالأنهارالبحيراتجواريعيشوننالذالناس

هذهيدفعونفكانواالماء.سطحعلىالم!،كنهذه

قيعانفييثبتونهاأوالبحيراتفيالخشبيةالحمالالت،

الشاطئ.ب!نهوارال!نهار

مساكنبناءإلىالحضارةظهورأدى.القديمةالعصم-ر

ببناءالناسهم،البسيطةالمآويمنفبدلأكبر.وأأفضل

لتشريفأعظمومعابدفخمةوقصورأقوىدؤاعيةجدران

نأإلاالمعمار.فنهوجديدافئاالجهودهذهزتوأفم.آلهتم

لم،المثالسبيلفعلى.المآويلتوفيربقيتالآإسامسيةالوظيفة

وأآثارمجردالقديمةمصرفيالعملاقةالأهراماتتكن

وبنى.لبقاياهممآويكانتوإنماالبائدينمهالى"طنصب

الطينمنمسطحةأسقفذأتمنازلحريينالمهعامة

لمجفف.اوالطوب

كما،الساحاتحولالمنازلالإغريقماءولىبنى

.أخرىعامةومبانيكثيرةم!كابدصمموا



ماوي188

تمصظص!لآ،-
!رر3؟ءبرءكأض!ءش!ص*.ئثثبر!؟-!ء*ف!!خبم*!ص!ء!يخهـ،

!ادو.الأتراكاالملاح!!شأويرانتماالقديمةالسحابناطحات

إجمة.أ-هـ!!ااا!الحمايا!ر!ايمحتورال!1هـائل3!الا

!ممبنية-هـدمنازأ!فيالقديمةروماأترياءوعاش

منازلبعضواحتوت.الحجارةأووالطوبالخرسانة

كانكما.أسسباكةواالمركزيةالتدفئةنظامعلىروما

أضوافذ،باالزجاجيةااللألواحاالعحتعملوامنأوأ!اشومان

والمعابدالحماماتمثلالكبيرةأسعامةاالمآويوأنشأوا

والمسارخ!.

الخامصالقرنمناممتمرت.الوسطىالعصور

أوروبا(.)فيعشرالسادسالقرنحتىالميلادي

،الكبيرةأممنائساالفترةهذهخلالالمعماريونوصمم

ديرهاموبفرسماشحارتريهفيالمرجودةتلكمث!

بحف!إة-الوسطىالقرونفيالنصارىواعتقد.بإنجلترا

ومنأص!صائعر.ايس!صنونوالقديسينالربأن-رمزية

ال!ضاشومبانيأورصاتدرائياتايعدونكانواهنا،

المقدسة.للكائناتمساكنالأخرىا

الحكامعاش،الميلادممبعشرالحاديأغرناوبحلول

وتحيط،سميكةححريةجدرانداتقلاعفيالأوروبيون

بدأ.وتغلقتفتحسحبقماطرولها،مائيةحنادقبها

المخازلبناح!الميلاديعشرالخامسأغرنافيالأوروليونا

تملأخشبيةثلهياذاتمنازلوهي،الخشبيةنصف

الطفل.أوأفيباالملصقةاهسسوجةالأفراأو!بالموأ

القمر.منأسقفأسهحانمنهاوال!ضير

القرنمنامتدتوروبا،تارلبنمنضهـة.النهفةعصر

فيهاانتعشعشر،أحسابعاالقرنحتىألميلادياعشرالخامحه!

درسفقدهنا،ومن.القديمةأحصوراوعلومألحيباالأهتمام

وعدلواالقديمةواشومانيةالإعريقيةاألمبالياألمعماريونا

الملوكواستأجر.الكلاسيكيةالنماذجبهذهتأثراتصاميمثبم

قصورالهراليصعممواالمعماريينبي!تررالأواواثرياءوالح!!ام

النماذجتلكوأثرت.الرومانيةالإنشاءاتمنمستوحاة

عصرخلالالوسوالطبقةأه!منازأ!علىأح!لاسيكيةا

أخهضة.ا

بالنموالصناعيةالثورةفترةتميزت.الصناعيةافورة

أوروبافيوبدأت،الجديدةا،ختراعات1أ!سرلةاأ!ناعيا

الفترةهذهوأسهمت.الميلاديعشرأساصاالقرنخلاأ!

اتباعإلىإضافةالجديدةأجناءاموادصت!ضيرت!صين!ى

إنشاءاتبناءفيالناسفبدأأجناء.افيجديدذأساليب

الخرمعانةوأصبحتالحديد،أوالفولاذمنهياكلها،عالية

شائعة.بناءمادة

منجديدةأنواعبناءإلىالصناعيةأخورةاوأدت

علىعديدةولقرونقبلمنالبنائينتركيزكانفقد.المآوي

الثورةأماوالقصور.أصكناشامثلالعامةوالمنشآتالمنازل

وقاعاتالمصانعمثلجديدةمنشآتفاستلزمتالصناعية

عامالكبيرالمعرضإقامةتمت،المثالسي!شعلىاطعارك!.

منبناءفىإنجلترافيعقدصناعيمعرض!هوأم،8أد

)كريستالالبلوريالقصرامعمعليهأطلقواشحاخالحديد

المحميةالبيوتأحديشبهالذيالمبنىهذاوكان(.بالاس

صعابقةأجزاءعلىتحتويالشالمهمةالمنشآتأولالضخمة

يستإإلبناؤون،الصناعيةللثورةونتيجةأضجهيز.ا

البناء،أساليبمنكبيرمجالمنالاختيارالمعاصرون

.المنشآتونماذجالبناء،ومواد

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحشبىالكوحالحيمةالإجما!ا

البحيرةمساكنالقلعةامتمقلاحمى

ال!س!صمو

ولمجسيا!دإ

ليلمااتتييد

صلةذاتأخرىمقالات

الكهو!سك!

الس!س

العمارة

.(لسطح)ايواها:نظرا0طوي

الإسلاميةالعمارة

الما-

الأمري!جونالهسود

-
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الهنودإلىأصولهترجعالماياشعب.شعبالمايا،

أمريكافيحضارةبناءفيساهمواالذينالأمريكيينالحمر

تطورهامراحلأقصىالماياحفطرةووصلت.الوسطى

فيوامشمرتالميلاديالثافطالقرن!مففيالكبرى

.قرونستةمنلاكثرالازدهار

والتصويرالعمارةفنمنمرموقةنماذجالماياشعبأنتج

علمفيكبيراتقدماوحققوا،والنحتوالخزفالتشكيلي

أحدوكانوادقيقا.سنوياتقويماوطورواوالرياضياتالفلك

حيث،الأرضيةللكرةالغربيالنصففىالأولىالشعوب

فيالماياشعبوعاش.للكتابةمتطورشكللديهمكان

الحاضرالوقتفيوقسمت2،كمألف131تقاربمساحة

منتتكونفهي.الوسطىأمريكامنبلدانعدةبينالماياأرض

وجزءرووكوينتانا،ويوكاتان،كامبيشيالمكسيكيةالولايات

بليزكذلكتضمكماوتشياباس.تاباسكو،ولايتيمن

ويوجد.والهندوراسإلسلفادورمنوأجزاءجواتيمالا،ومعظم

فيالمنخفضةللأراضيالمداريةالغابةفيالماياحضارةمركز

المايامدنمنعددالمنطقةهذهفىوتطور.الشماليةجواتيمالا

أوكساكتون.ووتيكالنيكراس،بييدراس:مثل،المهمة

فيالماياحضارةتغيرتالميلاديالعاشرالقرنوبحلول

المنخفضةالأرأضيفيالناسأن،ذلكومثال.نواحعدة

برمتها.المنطقةعنالنهايةوفي،مدنهمعنتخلوا،الجنوبية

المايا.مجتمعانهيارأممبابمعرفةيحاولونالعلماءزالولا

مؤشراتعنوالبحثالمتبقيةالماياوثائقبفحصوذلك

حدثتكبيرةتغيراتهنالثأنكماالمايا.مدنبقاياضمن

المايااممتمرذلكورغم،الشماليةالمنخفضةالأراضيفي

فيالمايامنالمنحدرونيعيش،واليوم.هناكالعيشفى

لغاتيتكلمونالناسوهؤلاءالوسو.وأمريكاالمكسيك

لأجدادهم.الدينيةالتقاليدببعضويحتفظونالمايا

الحياةطريقة

منكغيرهموإلاهاتآلهةعدةالماياشعبعبد.الدين

منأكثريذكرللمايامخطوطوهناكالعصر.ذلكشعوب

للذرةإلهاعبدواالماياأنذلكومثال.الالهةهذهمن061

وإلها،شاكباسمعرفللمطروإلهاأهمون،اسمه

إكسشيل.اسمهاللقمروإلاهةأهو،كنيشاسمهللشمس

المايا.حياةمنجزءعلىيرتحىإلاهةأوإلهكلوكان

.والغزلالطبإلاهةمثلاإكسثيلفكانت

وكانللمايا.اليوميةالحياةفيكبيرادوراالدينأدى

وكانت،خاصةدينيةأهميةالماياسنةفىيوملكل

خاصةأيامفيآلهتهمشرفعلىتقامالدينيةالاحتفالات

علىقدرةذاتالهتهمأنالماياوزعم.السنةخلال

مساعدةعلىالحصولأجلومنوالإيذاء.المساعدة

وفقالقرابنويقدمون،ويصلونيصومونالماياكان،الآلهة

وكانت.عديدةدينيةاحتفالاتويقيمون،معتقداتهـم

للالهةقرابينتذبحالروميةوالديكة،اعلابواالأيائل،

والتيدماءهميقدمونماغالباالماياوكانوتفصرعا،تقربا

لحاءمنالمصنوعالورقمنأجزأءعلىينشسونهاكانوا

مثل،البشريةالقرابينبعضالماياوقدمالأ/شعجار.)قلف(

أممبار.االقادةماتمفيقتلهمأوعميقةابارفيضحاياإلقاء

،الكبيرةالأحجارمنعاليةأهراماتالمايابنى،المدنوفي

درجاتيتسلقونالكهنةوكانمعابد.رأسهاعر،وأقاموا

وكانتالمعابد،فىالدينيةالشعائرويقيمونالأهرأمات،

عندالجديدةبالسنةتتعلقالتيالكبرىالدينية!الاحتفالا!

.احتفالاتشهرلكلوتقامالمقدسةادلقوسمنالمايا

فالجثث،الموتىدفنعندخاصةشعائرالمايا،ويؤدي

ويوضعالتبنمنبحصيرتغطىذلكوبعدتصئبالأ-حمر

.المنازلتحتتدفنثم،الشخصيةالممتلكاتبعضر،معها

مع،الأخرىالمهمةوالشخصياتالماياحكاميدفنبينما

يقتلونالخدموكان.الأهراماتفيادغيسةحليهم

،المنزلوأدواتالمجوهراتجانبإلى،هـ!همويدفنون

الآخر.العالمفيلاستعمالها

الماياعائلاتعاشما.الاجتماعيةوالحياةؤالعائ!

كليساهموالأجدأد.والأبناءالاباء،ذلكفيةلا،مجتمعة

والرجالالكبارفالأطفال،العملفيالعائلةادأفممنفرد

منوتنقيتهاالحقولإعدادمثل،الزراعيبالعمليقومون

بجانبأيضاعملواكما.المحاصيلوزراعةالأعشاب

والبناتالنساءوتقوم.والصيدالقنصأعمالفي!الزراعة

وتربية،الطعاموإعداد،العائلةملابس،إنتاجالشابات

ولموالماء.الموقدبأخشابالبيتوتزويدال!مغارالأطفال

مهاراتيتعلمونكانوافالأطفال،مدارسللماو!يكن

ومساعدتهم.الكبارملاحظةخلالمز!مختلفة

الأشكالأهممنواحدةالدينيةالاحتفالاتشكلشط

فىالمهرجاناتهذهوأقيمتالمايا.عندل!شرويحالمفضلة

والأكلالرقصوتخلل.السنةخلالاصةخاأيام

مقدسةلعبةللماياكانهذا،إلىوبالإضافة،ألاحتفالارت

بصورةلهاصممتملاعبفيتلعبالسلةكرةبرتشبه

المطاطمنكرةضربيحاولوناللاعبونوكان.خاصة

الخصر.أوالمرفقبوساطةحجريإولابخلالمن

والمحاصيلالمنتجاتأهممن.والسكنواللباسالغذاء

الشامية،والذرةالفاصوليا،المايا:بهااهتماكشىالزراعية

للمايا،الرئيسيالغذاءالشاميةالذرةوشكلت.واليقطين

صنعنحيث،مختلفةبطرقالشاميةالذرةالن!ساءوهيأت

تورتيليالراليومتسمىالشاميةالذرةمنمعم!طحةحلوى

ا-خبز.مننوعا
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مننوعلإنتاجكذلكأسشاميةاالذرةالمايااستعمل

الماياوزرع.العسلإليهيضافالذيبالنقيسمىالمشروب

والفلف!،والطماطمالأفوكادومثل،أخرىزراعيةمنتجات

الأشجاراقص!!خلاا!ص!حقوأعمالمزارعونوهيأالحار.

ذأ!كبعدوالأعصاد،واالأشحاراوأحرقوا.الحجريةبالفؤوس

تصتىأنوبعدالرماد،فياجذورالغرسالعصياستعملوا

ونقلإضافيةأراصتهيئةعلىالمزارعونيعمل،ضعيفةالتربة

الحيواناتهيالحلابكانتو.جديدةمواقعإلىحقولهم

فيوالنح!!اشوميةالديحةوربواالمايا،لدىالوحيدةالأليفةا

الحلوفوحيواناتالأرانبواالأيائ!!واصطادواحقولهما.

كماوالبحر.الأوديةامنالقشرياتوجمعوا.وغيرهاالبري

اشيف.مموالخضراواتالفواكهقطفوا

وسطراحتهماعلىالحفاصأفيالماياملابسساهمت

العورةستاريسمىماإهـجا!اولبسحار،استوائىمناخ

يرهـب!!والحصرحوا!أصفهيتمااغماشامنحزاموهو

حتىتصلىشضفاضةحسواتأخساءاوأجمست.الفخذين

خيو!أأرا!ص!إامناللابسحسذهونسجت.الكعبين

ومزخرفةفاخرةملابسالعلياالطبقاتولبست.أخرى

منكبيراعدداكذلكأضاس!اأعنياءوارتدىوطرز.بحلي

وقشرياتاليشمأحجارمنمصنوعأغلبها،المجوهرات

ملونة.بحرية

قرىأوريفيةعائليةمنازلفيالمايامزارعوعاش!و

خشبيةأعمدةمنمنازلهماوبنوا.حقولهمقربصغيرة

وأالنخيلأوراقاستعملوار،ببعضبعضهامشدودة

اطر!صردراطايامدتأدترأصسقو!.اأ!ت!صيرالعشب

امراصهذهفيأضالبىاواحتمع.لهاللأرياهـالمجاورةبالنسبة

الدوريةا،سواقكاالمهمةالمساسباتبعضخلال

كانتإذاماحولالعلماءويختلف.الدينيةوالمهرجانات

أسدائمين.االسكانمنكثيرأوقليلعددفيهايتوافرالمدن

أاللأوقاتالمدنفيوغيرهمالمايامنوقادةرهبانعاشوربما

ذلكبعديعودونثم،المهمةالاحتفالاتبدايةقب!!قصيرة

الدائمة.منازلهمإلى

ربطتتجاريةشبكةفيالماياشارك.والنقلالتجارة

شعبوصدرالوسطىأمريكافىالمجموعاتمنعددبين

بينهامنالمواد،منعدداالمنحفضةالأراضيفيالمايا

النمور.وفراءوبحريةخشبيةومنتحاتيدويةمصنوعات

الطائروريشاكبر!!انىاشجاجراليشماأحجارواستوردوا

حواتيمالا.مرتفعاتمنالكتزلالمسمى

الملحيوكاتانجزيرةشبهفىالساكنونالماياأرسل

المقابل،وفي.الهندوراسإلىالمزخرفةالقطنيةوالمنتجات

لإنتاجاستعملوهاالتيالكاكاوثمارعلىحصلوا

حتىبعيدةمسافاتعبرالمنتجاتالماياونقل.الشوكولاتة

قرب،تيوتواكانومدينةالمكسيكفيصاواهاواديسه!!

الموادأغلبونقلوا.سيتيمكسيكوبمدينةاليوميعرفما

عبرصغيرةقواربعلىأوأحضافهمعلىوالمنتجات

لمأنهمكما،العجلةاستعمالالاجايعرفأ-االأنهار.ا

.واشثيرانكالجيادأ!الأثقااحملىدوابيستخدموا

حكومةعنال!ضيرالمؤرخونيعرفالأ.الحكمنظام

وربمالها،المحيطةالمنطقةتحكمصانتمدينة!المايا.

.الصغيرةالمدنمنعدداتحكمأص!جيرةاالمدنكانت

القبائلرؤساءمنكانواالح!صامأرالفأعلىاخالبوا

ويجمعالمدينةيحكمكبيرقائدهناكسانربماوواشهباد،

علىقطالمايايتفقولم.والدينيةأسسيا!ميةاتأصسلصت!أاب!!

منال!خيرةالمراحلفيولحن.فييةمرح!صمةتش!ص!ط

بانماياوإتزشيشنمثلالمدنلح!ظمحانألمايا،احضارة

الس!صان.منحبيرةمجموعاتعلىسلصة

منمتقدماش!لاالماياطور.والتعليمالاتصالات

منتركيبةاشموزوهدهرموز.عدةصت!صنت،أحضابةا

الهيروغليفية.الحتابةمننوعاش!طتالأش!صارارالأصواتا

الهيروغليفية.:انو

التذكاريةالنصبعلىمعلوماتالاياشعبسجل

البناياتبعضعلىوكذلكإستيلا،قسمىاكتىالحجرية

التواريخلتدوينالإستيلاواستعملوا.المنزأجةالأدواتوا

وأنئالمايا.حكامهمحياةفيالكبرىوالأحداثالمهمة

منهابقيت،التينشجرقلفمنمصنوعورقمنكتبا

؟!-!!!"أ
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أصسادساالقرنبدايةإلىعشرالثانيالقرنمنكتبعدة

ومعلوماتفلكيةجداولعلىتحتويوهيالميلاديينعشر

لمواسمالمحفوظةالأيامتبينويومياتالدينيةالاحتفالاتعن

منأخرىأشعكالوهناك.والقنصالزراعةمثلأعمالهم

وعلمالرياضياتتطورمثلالمايا،لدىالثقافيالتقدم

،02الرقمعلىمبنيارياضيانظاماالماياواستعمل،الفلك

العشريللنظامبالنسبةالشأنهوكما01الرقممنبدلآ

والشرطاتالنقطومثلت.الراهنالوققفييستعملالذي

ويعتبرالصفر.لتمثيلالخاصالرمزهناكوكان،الأرقام

العالم.فيالكبرىالابتكاراتأحدالصفرالرياضيون

مراقبةبوسماطةالفلكبعلممعرفتهمالكهنةبعضوطور

تتنبأجداولووضعوا،والنجوموالقمرالشمعي!مدارات

.الزهرةكوكبومداربالكسوف

لتطويرالفلكوعلمالرياضياتكذلكالكهنةاستعمل

قولهمحدعلىمقدستقويمالأولبمالتقويممننوعين

منواحدمعاصعمايومكلوحمليوما.026منيتكون

اسملكلوكان.أ3إلىامنورقمايوماعشرينأس!اء

الكهنةوكان.بهمرتبطةإلاهةأوإلهيوماالعشرينمن

السيءأوالسعيدبالحظالتنبؤباستطاعتهمأنيعتقدون

وكان.والأرقامالإلاهاتأوالالهةتركيبدراسةبوساطة

حولالأرضمدارعلىمبنييوما365منتقويمللمايا

باحتسابشهرا18علىالأيامهذهوقسمت.الشمس

واعتبر.السنةنهايةعندأيام5زائداشهرلكليوما02

للغاية.الحظسيئةالسنةفىالأخيرةالخمسةالأيامهذهالمايا

قرابينعدةويقدمونيصومونكانواالمدةهذهوخلال

الأعشابالماياواستعمل.ضروريغيرعملأيويتجنبون

يعرفلا،ذلكمنوبالرغم.المرضىلمعالجةوالسحر

بالطب.المايامعرفةعنالقليلإلاالعلماء

وفريدامميزامعماريافناالماياأنتج.والحرفالفنون

والخزفالتشكيليللتصويربالنسبةالأمروكذلك

أهراماتعاليةخبرةذوومعماريونبنىوقد.والنحت

مننوعاوشيدوا.صغيرةمعابدوفوقهاأممبيرةابالأحجار

القمةعندمتواجه!تحائطينبناءبوساطةوذلكالأقواس

المسطحة.الأحجارمنصفبوساطةبينه!االهودوربط

المعتقدومن،ومنخفضةكبيرةبناياتكذلكالماياوبنى

المهمة.الاحتفالاتفيوالكهنةالرؤساءلسكنكانتأنها

مشوطتسمىمسطحةزخرفةذاتبناياتعدةوتوافرت

وأعطت.للسطحالعلياالنقطةمنامتدتالتيالسقف

البناياتبانالانطاع،الكنائسأبراجمثل،السقفمشوط

شاهق.علوذات

تصورزاهيةبألوانملونةبرسومالجدرانالفنانونزين

ورسموا.واحتفالاتمعاركفيتشاركشخصيات

مدينةوهي،كويبانفىيوحدإستيلايسمىالمايامنتذكارينصب

الموارللتسجيلالتماثيلالماياوا!متعمل.الحالية!-وراسفيتوجد

حكامهم.حياةفىالمهمةالأصداتوتخليد

العامةالخطوطرسم)أيالكفافيبالتصويراتالشخصعيا

ظللواماونادرا.مختلفةبألوانلونوهاثمالجحسم(لأجزاء

مماثلنوعوهناك.متدرجةبصورصبغوهاأوالألوا!طهذه

الماياوصنعالمايا.خزففييظهرالتشكيلىالتصويرمن

منكبيرةمنحوتاتونحتواالطينمنصغيرةمنحوتات

وصلالتيالكبيرةالمنحوتاتأغلبوتشحلتالحجر.

المهمين.والأفرادالالهةشخصياتمنم9علوإلىبعضها

تاريخيةنبذة

فيإلبتين،مقاطعةشكلتالمبكرةا،راحلفي

نأالجائزومنالمايا.حضارةقلب،الحاليةجواتيما،

..مق0025منذالمنطقةهذهفياستقرواالم؟وأئلالمزارعين

قرىفيالناسهؤلاءوسكن.الزراعيةالأراضيعنبحثا

زراعةإلىبالإضافةالمجاورةالغابةمنالغذاءوبرحعواصغيرة

المحاصيل.

الأراضىكانتالميلادقبلالتاسعالقرنوبحلول

كانت،وآنذاكبرمتها.بالسكانمأهولةللماياالمنخفضة

منطقةفيتعيشأولميكالمسماةالحمرالهنودمنمجموعة

الوسطى،أمريكامنالأولميككانوربما.الماياغرب!توجد
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فنكذأسكلهموكان.والكتالةالأرقاماخترعواالذينهم

حضارةوأثرت،عندهمالحضارةنموذجحمسبمتطور

حجرية.تماثيلونحتالأهراماتتشييدفىالأولميك

أ!دىاليغوركأالإأ!همنرصوبدأت،ذلكإلىوبالإضافة

المايا.بلادفيتظهرال!ولميك

منتصصمنالماياحضارةامتدت.الكلاسيكيةالمرحلة

وخلال.الميلاديأحاشراالقردإلىالميلاديالثالثالقرن

المتميزةإنجازاتهموحققوامدنهمأكبرالماياأسسالفترةهذه

المايابدأ،ذلكإلىالإضافةوبا.والعلومالأدبامجالاتفي

المهمةللأحداثتخليداالتذكاريةالنصبتشييدممار!عة

قادتهم.حياةفي

الكلاسي!صيةالمرحلةشيالأولىالثلاثةالقرونوفي

إمبراطوريةمركزتيوتحوا!!ان،المكسيكيةالمدينةكانت

:معمارفيفىقويتأثيرتيويتوا!صانلحضارةوكان.كبيرة

أصسابعاأغردافىحدتا!ذياثيوتواسقوطمؤقتاوأثرالمايا.

أسناءاحر!سةقفواأواطاياأدذأ!كومثالالمايا.علىالميلادي

مدةلعدو.أضذكاريةاأصنصباتشييدوأوقفوامدلهمافي

واستمرتالماياحضارةفيأخرىمرةالروحدبققصيرة

القرنوملداية.إضاشيةسنةثلاثمائةلمدةالتطهورفي

ك!!فىالتذكاريةالنصبالماياشيد،التامعالميلادي

الأراضيفيالرئيسيةكزهممراعنوتخلوا.مدينة

غادروأالنهايةوفىال!خر.بعدالواحدالجنوليةالمنخفضة

اكتشافيحاولونالعلماءزالولا.نهائيةبصفةالمنطقة

بعضويعتقدالمايا.مجتمعانهيارإلىأدتالتيالأسباب

مثلعواملمنناتجايكونأنيم!شالانهيارأنالخبراء

أخرىبشريةمجموعاتوانتقالعاتالزرروتلف!الرضر

نأالمؤرخينمنعدديعشقد،ذأ!كيموالمايا.منطقةإلى

ما،أسسببأس!نةوأالرؤساءح!صمةضدثارواالمايامزارعى

مجتفالمايا.انهيارشىبذلكوساهموا

شمالفيالمايامراكزدقيت.المكسيكيةاللرحلة

فىالموجودةمراكزهمتلاشتأنبعدسنةمائةيوكاتان

المراكزالماياهجرأنبعدوحتى.الحنوبيةالمنخفضةالأراضيا

وفي.المنطقةتلكفيالعيشفيبقيتهماستمرتأصية،الشما

شعبوهم-التولتيكغزا،الميلاديأ!اشراأغردامنتصف

.يوكاتان-المكسيكلوسطالمرتفعةا!لأراضيصجاء

شمالفيتولا،عاصمتهاالم!سسيكفيإمبراطوريةوأسسوا

القديمةالمدينةعلىواستولوا،مميتيبم!صسي!صأجومايعرفما

شماليفيالسكانجميعوحكمواإتزا،تشيشنأطمايا،

الإلهعبادةوأدخلواالمايا،وهندسةشنشيالتوأخيكوأترمايا.

فيتولاوانهارت.كوكولكانسموهاالمريشالثعبان

التولتيكحكموانتهى،الميلاديعشرأضالياالقرنمنتصف

.الميلاديعشرالثالثالقرنفيليوكاتان

المايااحتمالاتمراكرصتقىماح!لتشرحواتيمالافيتيكالأطلال

!ميتكولىهرمرأسلوقالمعمدويوحد.الأرضصم54ارتفاعلىوهو

،تشييدهإعادةتمتالذيالكميرالممرمعحدالصورةهدهتينر.الكبرى

طوا!ت.تسعة
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منمجموعةشيدتالتولتيكحكمنهايةوعقب

منثقافتهمبناءالماياوأعادمايابانفيعاصمةالمايازعماء

ذلك،ومعنقوشا.حملتمسلاتشيدواحيثجديد

التجارةغلبت،ذلكمثال.مجتمعهمفيتحولاتظهرت

المايا.ثقافةعلىمهيمنةكانتالتيالدينيةالمعتقدأتعلى

الناسوبدأ،مزدهرةتجاريةمراكزالمايامدنوأصبحت

.ونشاطبحريةالتجارةيديرون

علىالمايامدنزعماءبعضثارأم044سنةوحوالي

يوكاتانأصبحتهذأوبعد.وهزموهممايابانحكام

عشرالسادسالقرنبدايةفي.ولايتينإلىمقسمة

وحواليالمايا،بلادعلىالاسبانالغزاةاستولى.الميلادي

ماعلىتقريباقضوا،الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصف

المايا.منتبقى

فيشععوبعدةالراهنالوقتفيهناك.الماياإرث

اللغاتإحدىتتكلمتزاللاالوسطىوأمريكاالمكسيك

هذهوبعض.المايالغةمنتطورتالتيالعشرينواللهجات

وجواتيمالا،للمكسيكالعلياالأراضيفيتعيشالشعوب

يوكاتانجزيرةلشبهالشماليةالجهاتفىتعيشوالأخرى

أليوميوكاتانفياليوكاتيكوشعبولعل.المكسيكفي

هذاالمايا.منالمباشرالانحدارجهةمنالشعوبهذهأكثر

علىالأرضيزرعونالماياشعبعنالمنحدرينمنوكثير

ببعضيتمسكونيزالونولاأجدأدهمفعلهماغرأر

التقليدية.وعاداتهمشعائرهم

جذبمواقعالمايااحتفالاتمراكزأطلالاليومتشكل

أطلالالمكسيكفيالأطلالهذهوتشمل.ممياحي

يوكاتانفىإتزاوتشيشنشياباسفيوبالناتبونامباك

جواتيمالافيتيكالأطلالكذلكالسياحويزور.الشمالية

.الهندورأسك!وكوبان

المكسيك،بمالأمريكيونالهنودجواتيمالابمأيضا:ان!

ورالر.هند

ألماني،مهندسم(.9291-481)6!يلهلم،مايباح

جوتليبمععمل.السياراتمحركاتصناعةروادمن

،الميلاديعشرالتالممعالقرنمنالستينياتأواخرفيديملر

إلىالاثنانوتوصل.أم009عامبدايةفيتوفيحتى

شمركةمايباختركثم.مرسيدسسيارةأولصناعة

أخذ)راديتر(مشعاعاوابتكر.أم709عاممرمميدس

بألمانيا.هيلبرونفيمايباخولد.العسلقرصشكل

م(.6693101هـ،3504-3)5الأمويالمؤيد

الوليد،أبوالناصر،الرحمنعبدبنالحكمبنهشام

ولد.الأندلسيةالأمويةالدولةخلفاءمنبالمؤيدالملقب

هـ،366سنةأبيهوفاةيومبالخلافةوبويع،لبة2بقرونشأ

أبيهوزيردولتهشؤونبتدبيرفقام،غلامو!وم769

وظلعامر.أبيبنبالمنصعورالملقباللهعبدبنمحمد

بنالمنصوربنالرحمنعبدتجرأحتىاسميا،4خليةالمؤيد

أهلعليهفثار،فأجابهالعهد،ولايةبطلبعامرأبى

بخلعونادواام،800هـ،993مشة،لذلكالدولة

الناصربنالجبارعبدبنهشامبنمحمدوبا!حواالمؤيد،

عبداوزيروقتلوا،باللهالملهديولقبوه،اللهلدين

ملكهإلىالمؤيدبعودةانتهتفقكانت"تم.الرحمن

فقتل،مستمرةوالثورات،ام900هـ،004سنةأواخر

امتلكهاأنبعد،قرطبةفيلمسرأالمؤيدوةتحلالمهدي

يكنولم.باللهبالمستعينالملقبالحكمبنسليمان

عؤب.للمؤيد

عالمأم(.598-)0183لوثر!وليوسماير،

وخواصالذريةالأوزانبينالعلاقةأظهر،أ،انيكيمياء

دمتريالروسىالكيميائيالعالموع!لعملهأداىالعناصر.

تقعحيثللعناصر،دوريجدولتطويرإثإمندليف

وخواصها.الذريةلأوزانهاطبقامجموعاتفيالعناصر

تتكونالعناصرأنمايرواستنتج.الكيمائىالعن!سران!:

هذهودفعتالأصغر.الجسيماتمن-تديدةأنوأعمن

فيمايرولد.الذريالبناءلدراسةآخريناش!خاصاالفكرة

توبنجن.

.لكيمياءا:ليضاأنوا

ستاذأ.(م97815891)تبررولسير1،يرما

عروضهبسببالثمتهر،النزعةإنعسانيالموسبقىفي

مايرروبرتبعروضعرفتالتيللأطفالالموسي!ء

معهدفيودرسبألمانيا،مانهايممدينةفيولد.للأطفال

كان.بلندنأطموسيقىهولجيلدومدرسةالكونسر!وار

أنهإلا،عديدةسنواتمدىعلىناجحاأع!،لرجل

امتاعسبيلفىجهدمنبذلهلماخاصةبسفةاشتهر

بدأهاالتيالأطفالعروضوبخاصة،بالمو!صيقىالشباب

.م23911عام

عاموفي.الموسيقيةالهيئاتمنللعديدرائداكلإيركان

الفلهارمونيالأوركسترافرقةتأمعيسفيشساركأم329

عاموالموسيقىالشبابسماهاهيئةأنشا!!ا.بلندن

عامالأولىا!لائةسنواتيالذاتيةلمميرتهنشرت.أم549

.أم979

لمةعا.(م2791-6091)تجوبررياط5،يرما

الفيزياءفينوبلجائزةعلىحصلتالمولد،ءألمانيفيزياء

الألماني،جنسنهانز.جمعبالمشاركةام663(عام
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)مايرمنهما!!وأجرىفيجنر،بوليوجينوالأمريكي

النوياتغلافبنيةحولمتشابهةمستقلةأبحاثا(وجنسن

أغلفةأ!االذريةاسوياتاأنخلالهامناكتشفاأ!ذرية،ا

علىالقشرةتلكهـتحتوي.الذراتإلكتروناتأغلفةتشبه

إلى!دياتيأ!ترولاتواالبروقيداتمضمتنوعةأعداد

بهاتتميزالتيللخواصتبعاالذرةفيمرتبتنظيمإحداث

.ذرةكل

)الانبألمانياصانوفينزصىجوبرتمارياولدت

كيميائيوهوماير،حوزيفتزوجتببولندا(.-حساتوفايس

فيالمتحدةالوأاللاياتإشونزحتأم039عام،أمريكي

بسانكاليفورنيابجامعةمعاعملاحيثأم069عام

دييجو.

-أ81)4فونروبرتيوليوسماير،

حوأ!جيممروهوأ!نا.ألانيوفيزيائىطبيبأم(.878

هداويمصر.أش!طيةاأ!اقةاحففأقانوناكتشافشعرف

على،الحراريةأصلديناميةالأولالقانونيسمىالذيالقانون

وأزيادتهاولايمكن،ثابتةتظل،المتاحةالكليةأطاقةاأن

إنقاصها.

.أم842عامأطاقةواالحرارةعنلحثهمايرنشر

أثناءنفسهاأضتاتاإلىجوأ!الإنجليزيالفيزيائيوتوص!!

إلىتوص!!الذيممهمامنمطلقايتحددولم،وحدهعمله

أطاليا.بأ،نححيلبروفيمايرولدأولآ.الاكتشافهذا

.الحرارة:أيضانظرا

شكلأحدأ.(م4681-1971)كوموجيا،يربيرما

فيأسدر.أيامهفي(غنائيةموسيقية)مسرحيةالأوبرامؤلفي

كانت.بارلسفيكانعندمانجاحأكبروحققبرلين

تميلالميلاديالتامئكشرالقرنبدايةفيالفرنسيةالأوبرا

منعددأكبروجودعلىتركزالتيالكبيرةالأوبراانحو

المسرحيةالمؤثراتوامستخدامالمسرحخشبةعلىالممثلين

الفنيةالنزعةمحلالمظاهرهذهحلت.للإعجابالمثيرة

.الأعمالمنالعديدفيالمسرحية

فيلهأوبراأولفيالتركيزهذامايربيروا!عتخدم

منحتهانتيأء(831)دايابللوروبرتسماهاباريعك!

أم(،)836الهوغونوتأوبراالعملهذاتبع.فوريةشهرة

أعمالهأكثرتعداختيالإفريقىأولراأماأم(.84)9والنبى

مأ865عامأ،ولى1للمرةعرضهاتمفقد،للاهتمامإثارة

وفاته.بعد

التيالقصةذروةلناءفيمرهفاحسامايربيرا!تلك

الأوبراتاوتدين.المؤثراتإبداوفيالأوبرا،عهاتعبر

مايربير.لو!عيقىالفضلمنبكثيرفاجنرلريتشاردالأولىا

إلىالأوائلاشوادأقلتالتىالسفينةاسممالفلاور

عامحواليبناؤهاتموالتي،أم062عامأمريكا،

أشرعة،ثلاثةذاتكانتأنهاالمحتم!ومن،أم016

وكانطنا.051ووزنها،م25فكانأنهاطوأما،وطابقين

جونز.ضيستوضهوقبطانها

أم062أغسطس15فيإنجلتراالمايفلاورغادرت

مايفلاورأبحرت.سبيدولاسمهاىأضسفينةومعها

أصابتالتيأضقوبابسب!مرتينعادتأدبعد-وحدها

وعلىسبتمبر61فيبليموثميناءمن-سبيدولالسفيسة

اقيكود،كيبإلىالسفينةوصلت.صابر601متنها

نوفمبر،21فيلروفنستاونميناءباس!الانتعرف

بولايةبليموثباسمالمعروفالم!طنإلىزصلتر

منأيامخمسةمضيبعدديسمبر،26فيماساشوسيتمم!

.الصغيرةالمجموعاتإحدىبوساطةالموشعا!ضشاف

عامأبريل15فيأمريكاالمايفلاورغادرت

ماذااليقينوجهعلىالمؤرخونيعر!ولا.أم162

بعضيعتقدإنجلترا.إلىعودتهالعدللمسفينةحدث

عامجونزوفاةبعدللتلفتعرضتأنهاالمؤرخين

قامتمايفلاوراسمهاسفينةهناكألىارأم،622

الاخربعضهمويعتقدبعد.فيماأمري!صاإلىرحلاتبعدة

مخزناجوفهاواستغلالسفينةبشراءقامرامملوليمأن

لندنأطرافعلىبقريةالآنالخزنهداويوجد.للحبوب

جوردانز.تسمى

الذيأسشكلابنفصبنيتالتي2مايفلاورأحسفيمةاأما

فيفمحفوظة،عليهكانتالأصليةأ!سميةاأنيغتقد

بعبورقامتأم579عاموفي.بماساشو!ميتس،بليموث

البريطانيونأهداهاوقديوما.54مدةفيالأطلسيالمحيط

للصداقة.عربوناالأمريكيالشعبإلى

اتفاقيةأولمايفلاوراتفاقية.اتفاقيةمايفلاور،

12ففيأمريكا.فيالتنفيذموضعوضعتالذاتيللحكم

شاطئعلىمايفلاورالسفينةرستأم،062عامنوفمبر

بإقشاعالرحلةقادةوقام،ماساشوسيتسبولايةكودكيب

بتوقئاتفاقيةالسفينةمتنعلىممنشالاأربع!!وواحد

.بليموثمستعمرةفيح!صمةتش!ببرمايفلاور،

الحين.ذلكمنذا،صلية1الاتفاقيةواحتفت

.(ي!صونيلمالمادواع)أيكروفيلملماا:نظرا0!يشيكرولماا

صورعديهتسج!التصويرأفلاممننوعا!ايكرو!دلم

حجملصغرونظرا.أخرىوموادمطبوعاتأومصغرة

كمياتيخزنأنيستطيعالمايكروفيلمشإن،الخزنةالصور
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وقاتقريبا،ممايفلاورعليهكاتالذيالشكلبنفسلنيتالتي2مايفلاور

.أم062عامرحلةصيوما11تقل

صنععمليةوتسمىصغير.حيزفيالمعلوماتمنكبيرة

الممغر.التصويرالماي!صوفيلمنئكن

طريقعنالمايكروفيلمعلىالمسجلةالموادالناسويقرأ

الصوربتكبيرالالةهذهوتقوم.المايكروفيلمقارئاستخدام

داخلية.شاشةعلىوعرضها،المايكروفيلمعلىالمسجلة

القارئةالطابعاتتسمىالتيالمايكروفيلمقارئاتوبعض

.المكبرةللصورةنسخةتنتجأن-أيضا-يمكنها

فيوالمحبشكلالمايكروفيلميستخدم.الاستخدامات

والمؤسساتوالمصارف،الحكوميةوالمكاتب،المكتبات

منالمساحةمنكبيرحيزبتوفيرالمكتباتوتقوم.الأخرى

المايكروفيلم.علىوالمجلاتالقديمةالصحفتخزينخلال

المدةوهده.أم157عامالأطلسيالمحيطعبريوما45لمدةلرحلةم!

الموجودة-والخطوطاتالمهترئةللكتبالنادرةالن!مخوتمكن

قراءتها.منالناس-القليلةالتكلفةذيالمايكروفيلمعلى

منكبيربجمهورتحظىلاالمتخصصةال!،باتوبعض

كتب.فيوضعهايتملا-العمليةالناحيةمن-ولذاالقراء،

المايكروفيلم.فيتخزنذلكمنوبدلا

شهاداتمثل،وثائقبحفظالحكوميةالمكاتبوتقوم

هذاويساعد.المايكروفيلمفي،والوفاة،أزواجواالميلاد،

منالناسوتمكين،التخزينأماكنتقليلوىالأسلوب

الأصلية.الأوراقإتلافدونسجلاتهمامشخدام

تصرفهاالتيالشيكاتلكافةبسجلالمصارف-وتحتفظ

مايكروفيلم.علىشيككلعنصورةت!خزينبوساطة
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المعلوماتتسجيلفيالماي!صوشيلمالمصالحبعضوتستخدم

الحاجةتق!!ثمزمن،مباشرةالحاسوبمنتأتيالتي

ومن.الحاسوبعلىالمطسوعةالأوراقمنكبيرةلكميات

نظاممعالحاسو!أجهزةا!ستحداميمكن،أخرىناحية

قعرضهاالمعلوماتم!!انلتحديد،المايكروفيلمفيالملفات

.القراءةشاضمةعلى

ش!ظ!ع!المايكر!فيلماصت!يتم.المايكروفيلمأنواع

اصطلاحويستخدم.مستصيلةأصفائحأولفافات

.خأصفاواأطفاشاتامن!سلإلىأ!لإضعارةالمايكروفيلم

وتحتفظ.أم6هـهـضهايبيزلفافاتالمصارفوتستخدم

يصلشيكاتمنبنسخ06ءيببطوأ!االتياللفافات

بمعدلاتححمهايصغرشيك000.44إلىعددها

المايكروفيلم،لفافاتوتستخدم.مرة5و.02بينتتراوح

الرسوماتصى-رئيسىبش!سا!-ملم35عرضهايبلغالتي

الححم.أعبيرةاوالوثاي!الهندسية

؟?

س!ض!صدالمايكروفيلمنظام

)إلىي!صشليلماطاص!يصف

ز!يلمي!صلماارئوقا(اجم!!ا

علىجموحد.(سف!!أ)

مصغرةصورهـشيلمي!صالما

!ميداطعدشياشوتوعرا

ئرأغااي!سرش.تماطعلوا

شالتحةعلى!يصهـضهاا!ورا

داحلية.عرص!

قياسويبلغ.المايكروفيشالمايكروفيلمرقائقوتسمى

علىالصوروترتب.ملمأ48كي501الماي!صوفيش

الصفحاتعدديصلوقد.شبكيبش!!!الماي!صوفيلم

حجميتراوحصفحة004إلىالماي!صوشيعشيحتويهاالتي

.مرة72و18مابينتصغيرها

الخاصةنفسهاالكليةالأبعادللألترافيت!و

الصور.منأكبرعددايخزنأنهإلا،العاديبالماي!صوفيش

أكثر.أومرة9.الألترافيششيالصورتصغيروشم

مثل:موادلتخزينبمالألترافيشالمؤلسساتاوتستخد

الأسعار.أسائحرالغيارقطعفهارس

الصورتكونبحيثالمايكروفيلمأنواعمعظماوتصمم

بحيثالاخربعضهايصممبينماتغييرها،يم!شولادائمة

.جديدةموادبهايستبدلالأنقابلةأ!ورات!صن

السلكيةالاتصالاتانظر:.المايكرووي!

المغر.المتناهيةالموجة)الدلذبه(؟الإلكترونيات؟واللاسلكية

يعولجهازالمايكروويففرن!رن.المايثرووي!،

الموجاتبوساطةاختراقهخلالمنأطعاماتسح!تعلى

الجزيئاتجعلعلىالموجاتهذهتعملحيث،الدقيقة

الذبذبةهذهوتؤدي.بسرعةتتذبذبالطعامفيالموجودة

،حرارةعنهينتج،المتحركةالجزيئاتديناحتكاكإلى

.الطعامطهيإلىتؤدي

فرنبوساطةالطهىيستهلكعاموبشكل

الطخعمليةتستهلكهالذيمنأقلوقتاالمايكروويص

إلىذلكفيالسببويعودأعهرباء.اأوالغازأشرانبوساطة

فيمباشرةالطعامداخلالحرارةتولدالماي!ثهـوويفأفرانألى

توليدخلالمنالطعامبطهيالعاديةالأفرادتقومحين

تدريجي.بشكلالداخلإلىالخارجمنتنتقلالتيالحرارة

فرنبولمماطةطهيهايتمعندماواللحومالحضراواتوتحافظ

منأكبرالطيعيةعصارتهامنكميةعلىالمايكروويف

،أخرىبألمماليبطهيتلوفيمابها،تحتفظالتيتلك

الصحيح.بالشك!!تحضرأنشريطة

المايكروويففرنفيالدقيقةالموجاتتوليدويتبم

وتنتقلالمغنطرون،يسمىإلكترونيتفريغانبوببوساطة

إلىمعدنيةحجرةعبر،الأفرانمعظمفى،الموجاتهذه

المحركويعول.الكهربائيةالمروحةيشبهجهازوهو،المحرك

.للفرنالمعدنيالداخليالجدارحولالموجاتتشتيتعلى

الطعامإلىتدخلحتىحدارإلىجدارمنالموجاتوترتد

.الفرنفيالموجود

متنوعة،لأعماقالطعامباختراقالدقيقةالموجاتتقوم

فعلى.ولمممكهللطعامالجزجيالتركيبعلىاعتماداوذلك
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معظماختراقالدقيقةالموجاتتستطع،المثالسبيل

فإنسمكا،أكثراللحمكانإذأأما.سم4عمقإلىاللحوم

الحالة،هذهوفي.كاملبشكلتخترقهلاالدقيقةالموجات

التيالحرارةبوساطةستطهىللحمالداخليةالطبقاتفإن

الخارجية.الطقاتاكتسبتها

،الزجاجخلالالمرورالدقيقةالموجاتوتستطيع

ولهذا.والبلاستيكيةالصينيةالأوانيأنواعومعظم،والورق

يمكنالموادهذهمنتصنعالتيالاوعيةمعظمفإنالسبب

ويجب.المايكروولفأفرانفيالطعاملحفظاستخدامها

الموجاتتعكسلأنها،المعدنيةالطبخأوانيالمشخدامتجنب

وإضافة.الطعاماختراقوبنبينهاتحولوبالتالي،الدقيقة

الطاقةمنكميةتعكسقدالمعدنيةالأوعيةفإن،لذلك

المغنطرون.للإعطابكافية

خطراالأفرانمنتتسربالتيالدقيقةالموجاتتشكل

مثلفإن،لذلكوإضافةبجوارها.يقفونالذينالأفرادعلى

بابإغلاقويعمل.الفرنكفايةمنيقللالتسربهذأ

علىالمأمونةالفرنأبوابوإقفالالصحيحبالشكلالفرن

عدميجبولذلك.الدقيقةالموجاتتسربحدوثتجنب

بشكلأبوأبهاتقفللاالتيالمايكروويفأفراناستعمال

محكم.

فيالمايكروويفأفرانا!متخدامالصناعاتأدخلت

وازدادت.الميلاديالعشرينالقرنخمسينياتفيالبيوت

منذالدولبعضفيسريعبشكلالأجهزةهذهمبيعات

نفسه.القرنمنالسبعينياتمنتصف

أديس.مايكلى،باكيديانظر:.دبعيأليسمايكل

أكثرمنواحدأم(.64ء-1)475أئجلومالكل

النهضةروأدأبرزوأحدالتارب!فيشهرةالرسامين

رخاميةتماثيلنحتعلىاهتمامهانصب.الإيطالية

منهجعلتقدالهائلةالإبداعيةطاقاتهكانتوإن،ضخمة

دؤوبا.وشاعرابارزا،ومعمارياشهيرا،رساما

الجسممعالتعاملعلىبقدرتهأنجلومايكلأشتو

النحت،أوالتشكيليالتصويرمجالفيمموأءالبشري

الناظرفيوتثير.والقوةبالعظمةحسامجسماتهوتعطي

فيتبدوأنهامنالرغمعلىبالحياةمفعمةلأنهاالاهتمام

بالمغالاةأنجلوأعمالأتسمتكما.مقيدةوكأنهاذاتهالوقت

زيف.أوتكلفدونماوالمأساةالبطولةعنالتعبيرفى

عاممارسمنالسادسفيأنجلومايكلولد.نشأته

عائلةمنوهوفلورنسا،فيكابريزقريةفيام475

المعارفتعلمفيقضاهاوجيزةفترةوبعد.المرموقةبيونروتي

دومينيكويدعلىعمرهمنعشرةالثانيةمنذتتلمذالتقليدية

نأأنجلولبثوما.آنذاكفلورنسارساميأشصندا-وجيرلا

وراح،تدريبهفترةانتهاءقبلالتشكيليالتصويرعنتخلى

دوناتللو.النحاتتلاميذأحدبإشرافالنحتعلي،يتدرب

الفنانموهبةإلىفلورنساحاكمميدتشىديلورنز،وتنبه

عائلةفقدتأنوبعد.قصرهفيللإقامةودعاهالصغير،

عنأنجلومايكلرحلأم494عامالسلطة!ميدتشي

بينماالفترةفيفيهاعاشحيثروماإلىجهامتمفلورنسا

له.بارزنجا!أوللاقىوهناك.أم105-أ694

فيهاوبقيأم105عامفلورنساإلىأنجلومايكلعاد

الشهيربالرلعمامالفترةتلكخلالالتقى.أعوامأربعة

نأانذاكالديمقراطيةالح!صمةوأرادت.دافينشىليوناردو

كلاكلفتإذ،القديرينالفنانينهذيناهبممتعرض

المدينة،قاعةجدرأنعلىكبيرةلمعاركمشاهدبرسممنهما

تعرفواالدارسينأنإلاإليناتصللماللوحاتهذهأنومع

رساميننصخومن،اليدويةالخططاتخلالمنعليها

عن!ا.آخرين

إبرازكيفيةدافينشيليوناردومنأنجلوص،يكلتعلم

فيالأسلوبهذاطورأنهإلا،والمتحركةفقةاكلىالحركة

حافظكماآخر،رسامأيمنأكثروالحركةأةالحبإظهار

لقد.ذاتهالوقتفيالصلبةالأشكالتصويرفيقدرتهعلى

مايك!!أسلوبتطويرفيحاسمةالسنواتتللثكانت

.عمرهسنيمنتبقىماطوالانتهجهالذيأنجلو

لإنجازكبيراحماساالفترةتلكفيأنجلواكايكلأبدى

المثالسبيلعلىقبلفقد،طاقتهمنأكبرمشروعارت

للبابا،هائلضريحإنجازعلىالثانييوليوسالبابامعالتعاقد

أربعينمننحوأوأمضىرخاميا،تمثالآأربعينعلإقيحتوي

الكبير.المشروعهذاإنجازفىينجحأتدونعا!ا

وقتهمنالكثيرأنجلومايكلكرس.الاخيرةالسنوات

عينهأم546عامففيوالشعر.للعمارةام546عامبعد

القديسكنيسةعلىمشرفامعمارياالثالثبولسر،البابا

التانييوليوسبهاكلفهالتىالمشروعاتأحدو!ى،بطرس

أجر.دونالكنيسةفيأنجلومايكلعمل.يكملهـطولم

قدالإنشاءأعمالكانت،ام564عامفيتواشوعندما

آخرمعماريوأكملهاالقبةمنالسفليالجزءإلر!وصلت

المدنىالمركزميدأنبتخطيطأنجلومايكلقام.بعدهمن

الميدانيكنولمأم،538عامبعدلهالمواجهوالمبغ!لروما

الشكل.مستطيلللعالممركزابوصفهاروماإلىيرمزالذي

بلغعندماأنجزهاالتيأنجلومايكلأعمالآ:ضوكانت

بولالقديسكنيسةفيجصيةلوحاتاسمبعينواالخامسة

.الفاتيكانفي

تلكخلالشعرهأفضلبعضأنجلوكتبكما

.السنوات



أبراهامألبرتمايكلسن،891

أم(.أ-319)852أبراهامألبرتمايكلسن،

جائزةتسلم.للعلومنوبلبجائزةيفوزأمريكيمواطنأول

بصريةأدواتتصميمهعلىأم709عامالفيزياءفينوبل

حلالمنعليهاحصلالتىالدقيقةوللقياساتدقيقة

استخدامها.

كانت)التيلولندافيسترريلنوفيمايكلسنولد

وحعاجرت.سا،وإينوروقرببرو!عيا(،أراضىضمنآنذاك

صتأصانيةافيشانعمدماالمتحدةالولاياتإلىعائلته

أجحريةاساديميةالأافيتخرخ،أم873عاموفي.عمره

أاللأمريكية.ا

صمماألمانيا،فيدراستهوأثناء،أم088عامفي

الأثير.اخلالمنالأرضاسرعةلقياسأداةمايكلسن

بمادةمملوءكلهالفضاءأن،الوقتذلكفيالعلماءواعتقد

نأأج!منأنهاعتقدواوالأتير.اسسماعليهاأطلقواثابتة

مما!مادةعبرينتق!!أرأ،لدفإلهالفضاء،فيالضوءيشق!!

الأثير.ا

مقياسلاسما،لى1تعر!انتي-ماي!طس!أداةوتقوم

شحركضوئيشعاسرعةبمقارلةالمايكلسنيالتداخل

اعتقد.عليهقائمةبزاويةيتحركآحرمعمعينباتجاه

نأ،الشعاعينتداخ!!قياسبوساطة،يستطعأنهمايكلسن

منواشجالألير.ابسرعةمقارنةالأرضاسرعةيكتشف

للأثيربالنسبةالضوءسرعةأنشعلانتجالذيالتداخلنمط

لتدقية!مايكلسنقام،أم887عاموفيصفرا.تساوي

فيزياءعالموهو،مورفيإدواردبمساعدةالتجربةهذه

النتيجةذاتهيأختيجةاوكانت.أمريكيوكيمياء

دحضعلىومورليمايكلسنتجربةو!عاعدت.أصسابقةا

الأثير.انظر:الأتير.نظرية

.أم881عامفيالبحريةدعثةمنمايكلسناستقال

سنواتمعظماضعيكاغوجامعةفيالفيزياءبتدريسوقام

عمله.

التداخل.مقياس:أيضاال!

غربيجنوبتمثيوصناعيةتجاريةمدينة!لدتس

فيتقع.نسمةأ57188سكانهاعدديبلغألمانيا.

هيومالنتس.وماينالراي!نهرافيهيلتقيالذيالموضع

.بالاتيناتراينلاندولايةعاصمة

وتشمل.حميلةقديمةداخليةمدينةبمايشستوجد

عامتأسستالتيجوتنبرخجوهانسجامعةالعديدةمعالمها

أحمارةافنمننماذجأددينةامبانياو.أم477

النهضة،لعصرالمعماريوالطراز،والقوطي،مانسكيالرو

والالاتالإسمنتوتنئماينتس.الباروكيوالطراز

.الأخرىالصناعاتوبعض،والمطبوعات،والسيارات

لماينتسالحاليالموقعفيمعسكرااشومانالجنودأنشأ

أصبحتالوسطىالعصوروخلال..مق38عامفي

.مزدهرةمدينةمالنتس

الحديتة(.اضطورات)ابورماال!:.اتحادمايئمار،

تشبهالتيالحيواناتمجموعةمرواحدةا!

أربعوأمالحريشأيضاتسمىر.اكيسر؟عأوأ!د:دةا

إلىنسبياالطويلجذعهاينقسم.الممائةذاتأو،وأربعين

كلعلىويرتكزالاخر،أحدهايتلومتعددةأجزاءأومأقسا

تعنيمئينيةكلمةأنمنغموباش.الأرج!!امنزوججزء

51بينيتراوحالحيوانهذاأرجلعددفإنرجلمائة

زوجا.71وه

.وفكانالاستشعار()قرون،الزبانىمنروخوأطمئينية

مايشبهإلىتحورتافقدالرأسخلفتتمعاناللتانرجلاهاأما

ويطلق،للمشيوليحه!،أعتالاييلاسحتخدامهماالخالب

رأسفىغدةلوجودوذلكبمالسمفكىاسماعليهما

بماالمئينياتمعظمتتغذى.أ!سمباالمحاكبتملأالمئيمية

بوساطةتقتلهاوحشراتوديدانرحوئاتمنتفترسه

فيوتوحدليلا.فرائسهاالمئينياتد:تصصاأ.أصسام!تاف!جها

بالغةلدغتهاتكونأنيمكنمئينياتالامشوائيةالمناطة!

.الإنسانعلىالخطورة

وهي.المئينياتمننوع0082حواليوهناك

بينماطولآ،ملم5لايتجاوزفبعضها،الأححاممتفاوتة

سم.3"إلىالاخربعصهاطوأ!يص!!

الجزءفيالمبكرالشتاءتباشيريحملالذيأصثمهرامايو

الشماليةالمناطقفيأما.الأرضيةالكرةنصف!منالجنوبي

أجملمنواحدايعدمايوشعهرفإنأص!ا،أمحاامنالمعتدلة

تبدأولماذابا،أضبقدواالجليديكونحيث،السنةشهور

فيالزراعيةالمحاصيلأولىتبدأحصمالعد.أصيفاحرارة

الأشجاروتخضر(الزرعمنيظهرما)أولشطئهاإحراج

بينمنإزهار.حالةفيالبريةأضباتاتاوتكون،والأعشاب

فيالشهرهذافيالبراعمبإخراجتبدأالتيالبريةالأزهار

وشقائقالورد،:الأرضيةالكرةمنأصشمالياالنصف

والبنفسج.،نياوالقرا،أغرسيتيةا،يةل!صدوا،لنعمانا

وترقدأعشاشها،الطيورمنالكثيرتجنيمايوش!روبحلول

يفقمه!.أنيوشكالذيالبيضعلىالإناث

الرومانيالتقويموفقالثالثالشهرمايوشهركان

الأولالرومانجعلثم.ال!ولأصثمهرامارلركانوأغديم،ا

الشهرمايوأصبحثمومنالجديد،للعامبدايةينايرمن

كانكمايوما31منيتكونمايوشهريزالولا.الخامس

.القدممند



991مايو

خلالحتى-ما!منالأولكان.مايويةعادات

الهواءفىتجرىالتيللمهرجاناتيوما-القديمةالعصور

تزينهابمواكباليومبهذايحتفلونكانواروماففي.الطلق

الاحتفالفيكثيرةعاداتللأوروبيينأنويلاحظالأزهار.

المروجفيمايوأولعيدسارياتفتنصبمايو،بيوم

مايومنالأولصبيحةوفيإنجلترا،فيبالقرىالخضراء

وأمايوأزهارويجمعونالغاباتإلىالقريةشبابيذهب

الفتياتتلبسمايو.ساريةلتزيينالبريالزعرورزهور

نأتأملمنهنواحدةوكل،ثيابمنمالديهنأحسن

معالساريةحولالملكةوترقصلمايو.ملكةتنتخب

رعاياها.

الأقطارمنكثيرفيمايومنالأوليكون.خاصةأيام

واليوم.العمالبيومأيضاويعرف،بالعمالاحتفاءعطلة

البلدانمعظمفيوطنيةعطلةيكونمايومنالأول

مثل،المدنبعضفياممتعراضاتوتجرى،الأوروبية

،اليابانفيللأطفالعيدامايومنالخامسويعتبرموسكو.

ابنلديهاالتيالأصرتخرجعندماللصبيةعيدايعدوأيضا

أعلاماالهواءفيويطلقون،الطلقالهواءإلىأكثرأوواحد

أعوادمنالمصنوعالشبوطسمكهيئةعلىورقية

وأقصرها،العائلةأبناءأكبرسمكةأكبروتمثل.الخيزران

الأصغر.الابن

وكنداأممترالياذلكفىبما؟البلدأنبعضفي

باعتبارهمايومنالثانيباليوميحتفلالمتحدةوالولايات

الأحداثأهممايوأوائلفىتجرىإنجلتراوفي.للأمعيدا

فتقام.الإنجليزيالكرةاتحادعليهايشرفالتىالرياضية

.الناسملايينيشاهدهاالتيالقدملكرةالختاميةالمباراة

أصلمنالمنحدرينالأمريكبنمنكثيريحتفل

ديسنكويسمونهبمامايومنالخامص!اليومفىمكسيكي

الذكرىيوافق-المكسيكفيقوميةعطلةيوموهو-مايو

معركةفيالفرنسيينعلىالمكسيكيينلانتصارالسنوية

هومايومنوالثلاثينالحاديوأليوم.أم862عامبوبلا

إفريقيا.جنوبفيالجمهوريةعيديوم

الواديوزنبقةالزعرورزهرةمنكلتعدمايو.رموز

الزمرد.فهوالميلادجوهرةأمامايو.شهرزهرتى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأمعيدالتقويم

مايوأولعيدكنتاكيديربى

الواديرلبقة

ماأنشأواال!مريكيينالجراحينمنلثلاثةعائلةاسممالو

روشسشرفي،العالميةالشهرةذاتمايوعياداتيسمى

ومينيسوتا.

بدأام(.119-)9181مايووورالوليم

مأ988عاممايوعياداتإنشاءفيولديهمعبالاشتراك

روشسشر.فيماري!صانتبمستشفي

بكليةهناكودرسبإنجلترا،مانشسترفيهـإيوولد

ونال،أم845عامالمتحدةالولاياتإلىمماة-أوينز.

مايوبدأ.ميسوريجامعةمنأم485عامالمابشهادة

جراحاوأصبحأبم،855عاممينيسوتافيالمهنةمزاولةفي

الغربفيالاطباءأوائلمنوكان.المنطقةةيمشهورا

التشخيص.فيالمجهراست!!لواالذين

وخدممينيسوتا.منطقةتنطمفينشطادوراصايوأدى

التيالعنفأحداثأثناء،أم862عامالجيشفيجراحا

رئيص!أصبحأم863عاموفي.السيوكسالهـخودبهاقام

إعصارروششرأصابوعندمامينيسوتا،برنوبجراحي

مسقشفىعنمسؤولامايوعين،أم883عامفي

بمعاونته،فرانمسيمم!سانتديرراهباتقامتأ.الطوارئ

القديسمستشفىبناءفىالديرشرععامينمفبتيوبعد

حتىالمستشفىومازال.لهرئيسامايووعينمار.ب،سانت

مايو.بعياداتمرتبطاالان

الأكبرالابنأم(.939-1861)مايوجيمسوليم

حصوةجراحةفىلمهارتهبالشهرةحظيمايو،أءوورالوليم

تشارلزوأخوههوكان.المعدةوجرأحة،سطانوالسالمرارة

خلالمنالجماعيالطبمجموعاتزرلويرروادمن

مايومؤسسةبتأسيسكذلكوقامامايو.عمليات

الأخوانوتبرعالأطباء.لتخريجمايوومدرسةفاونديشن

وأسهما،المؤسسةلإنشاءدولارمليونو!!مف.بمليون

مراكزأهممنواحدةالمدرلممةوأصبحتبعد،فيصابالكثير

العالم.فيلباء3الأتخريج

عاموفي،ام883عامميتشيجانجامعةفيتخرج/مايو

خلالوخدم.الأمريكيةالطبيةللرابطةرئيساءينأم609

الطبيةبالفرقام(-189ا19)4الأولىال!،لميةالحرب

عامالطيالاحتياطقواتفيعقيداأصبحزم.بالجي!ق

مينيسوتا.بولايةليسيرضاحيةفيمايوولدأم(.219)

أبناءأصغرأم(.أ-939)ء86مايوهوراستشارلم

الغدةجراحةإجراءفيلمهارتهاشتهرمايو،وورالاوليم

لتخريجمايومدرسةفيللجراحةأستاذاءحل.الدرقية

منصبيوشغلأم،-369ا519منالفترةفي!الأطباء

ومفتش،أم719عامالأمريكيةالطبيةالرابعلةرئيس

وخدم.أم-379أ219عاممنرولشستر،لمد،جنةالصحة

إلىووصل،الأولىالعالميةالحربخلالبا-ليشكذلك

.أم219عامالطيبالاحتياطيعميدرتبة

.أم888عاموسترننورثجامعةفيمايوتخبآ

مينيسوتا.بولايةر.ششرفيوولد



مايو."2

جمهوريةفي،المساحةحيثمنإقليمأحجرثالثمايو

يجذب.كوناختباقليمأخربياالساح!!علىيقعأيرلندا،

مدنهأكبرومن.اشائرينوالسائح!!منالكثيرمايوإقلي!ا

الإقليما.عاصمةهيوكاسلباربالينا،مدينة

اشومانمنمايودس!ظمن%79.والحكومةالسكان

اثفأ!وأاأحجرالأيرلنديةاأحضيسةاأتباعويعد.الكاثوليك

الدينية.

منواحدةفهيمايو،منأصشرتاإلىتقعالتينوكأما

من!خيرويزور.روباأوشيأحسياحيةاألمناطقاأشهر

يوأجوشهرم!الأخيراالأحدفيمايومنطقةالأيرلنديينا

لاذهـيك.كروججبللصعودويتبركون

حياتهمافيالإنجليزيةديتحدثومايولممكانومعظم

أصية،غامناطة!ثلاثأسزهـبافىيوجدأنهإلا،العادية

أ!يومية.احياتهمفيالأيرأضديةاللغةأهلهايتحدث

صىمايوصىالتحابيت!تأممصقت!تأصوابامر!متةيمثل

امحليةالحروصمةأما.أصنوالىامجلسأي؟إيريانالدايل

صاسلبار.مديمةمقرحما5الإقليما،امجلصرمنأساسافتتشكل

الزراعة،فيتقريبامايوس!صانثلثيعمل.الاقتصاد

غيروالمناخ،التربةلفقرنظرا،صعبةمهنةهناكوالزراعة

كيرالظروفأنكماالصغير.المزارعوحجم،الملائم

تغطيهاالأراضيمعظمأنإذ،الزراعيةللمحاصيلملائمة

الماطقإحدىال!ورةدىويلاحفأللوقود.الخثلاتيت!مايوإقليم

!معليهاويطل،الاتعرالحصوأ-أحلم!الحمر!يهاشماضيا

!ميواجوفىالزوارصصتيرايحد!الديهـلاتريككررحعلالحلص

.عامكل

موجزةحقائق

نسمة.696011:السكان

2.!ا893.5:المساحة

وكليرموريس،،لورتووممصصاسلمار،5اجا،لا:اللدنأكبر

.أسور!لاو،نيمم!،أجهاو"

الأغام.،الألبالىإستاحالأبقار،اترسة:الزراعة:الرئيسيةاتججات

الحام.اصماعةاحتص،اختلات،أ!سمكا

،اللحوم،الهمدسيةالمشحات،المسوحات،امحاسمشحات:الفاعات

الحشبية.المشحاتاحسير،ا،أ!ك!ية11اهمتحاتا

المواشيأماالسائد،النمطالأبقاراتربيةوتعدالحشائ!.

كبير.لاهتمامفتحظىلل!!،المدرةغناموالأ

تتمركزالتيالصمناعةمجالفيأصس!صاناسدسريعمل

كذلكالمهمةالأنشطةومنساسلبار.وأضابامدينتيشى

والغزلالملابحه!وصناعةالخفيفةأعندسيةأا!هشاعاتا

للأنسجةمصئضخمكيلالامدينةكطيوجدر.أسسي!تاو

أصصماعية.ا

من%04فيهفيعمل،الصناعيةالخدماتمجالأما

والجملةالتجزئةتجارةخاصة،الصناعةمجالفيالعاملين

والتعليم،،المطاعممنها،أخرىصناعيةخدماتوهناك

المناطقفيمهماموردافتعدالسياحةأما،والنقل،والصحة

الإقليم.منالغربيوالساحلالجبلية

المستنقعاتنباتاتلجمعالآليالحصاديستخدم

الطاقةإنتاجفيلالستخدامهمايو،في(الحث)نبات

أما.الغربيالشمالشيبلاحصريكأمممقةفيأ!حمرلائيةا

ومناطقالمرتفعاتمنشاسعةمساحاتشتغصىأحاباتا

الخث.بهاينموالتيالمستنقعات

يبدأالذي5إنالويقشقط،دوليانطريقاديوحد

سليجوبين17إنوالطريق،دبلناتجاهفيكاسلبارمن

السككأما.والجنوبالشمالب!تمايصلالذيأ!يوجا

لتخدمكليرموريسعبرفتتفرعدللن،منالقادمةالحديدية

فيوجدالدوليهورانمطارأماولالينا.و!شيورتمنكلا

.أم869وافتئكام،نوكمنبالقرب

الشمالمنمايوالأط!سيالمحيطيحد.السطح

الجهةومن.جالويفتحدهاالجنوبمناما،والغرب

يتكونسهلالإقليموشرقوسليجوروس!صمونأصترقيةا

الشرقبينوماسككونأ!تقع.ابهـيالحجرمن

موينهرأما،ماسكلوعبرروبنهروسدفهت.والعرب

باتجاهفيتدفق،السالمونسملثمحصولبوفرةيتميزالذي

الشرفي.الشمال

مرتفعاتعدةمنفتتكون،الغربيةالمنطقةأما

.متناثرةزراعيةمخاطقوبضع،الخثنباتومستنقعات
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اورلمود.!دكاديصصأصيادالصورةوفيوبحيراتها.مايوألهارإلىالزوارمنكتيرايحتذبالسمكصيد

الجنوبفىأما،السكانمنقلي!!عددالمنطقةهذهويقطن

جبلويعتبر.وبارتري،وشيفريمويلريوجبالفتوجد

كوناخت.منطقةفيجبلأعلىم()817مويلريو

فيسمأ02مابينسنوياالأمطارسقوطمعدليتراوح

أماغربا،الجبليةالمناطقفيسم2.و.المنخفضةالمناطق

يوليو.فىم51وهينايرفيم5فهوالحرارةدرجةمعدل

باليكاسلمنطقةمنبالقربتوجد.تاريخيةنبذة

عامإلىيرحئاريخهاأسوار،الشمالىالساحلمنبالقرب

منالعالمفىالمتبقيةالاثارأعظممنتعد..مق0003

تالية،مراحلمنباقيةآثارتوجدكما،الحجريالعصر

الوسطى.والعصور،السلتيكالعصر

الأنجلو-غزوبعدلكنمايو،الأوكونورحكم

منحت،الميلاديعشرالثانيالقرنخلاللهانورمنديين

نورمندية.-أنجلوأسرةوهيبرجوس،ديلأسرةأراضيها

العسائالقرنفىإلاالبريطانيللحكممايوتخض!لحولم

التيالمقاطعاتمنواحدةمايوكانت."ديالمي!عشر

القرنمنتصففيحدثتالتيبالمجاعةشديداتأثراتأثرت

وأتقريباالسكانثلثماتحيث،الميلاديعضمرالتالعمع

تعدادويبلغ،التضاؤلفيالسكانعددواممتمرهاجروا.

من.ام085عامفيسكانهاعددخمسالآ"نالسكان

دعوةزعيمدافتميشيلمايوإقليمش!خصياتأشهر

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالأرضأجلهـنالكفاح

.يالميلاد

علىبركانيجبلمايونبركان.برعاد،مالون

بالفلبين.لوزونمنالشرقىالجنوبفيألبيضليجمعواحل

مستوىمنم2!043مايونبركانتفاعاريبلغ

الإقليم،فىالجبالأعلىمنواحدوهوالب!خر،سطح
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واستغلت.بيكولجزيرةلشبهمميزةعلامةبمثابةويعد

وطنيألتصئمتنزهابهاالمحيطةوالمناطهتمايونمنطقة

للترويح.ومنطمة

منويزيد،الفلبينجبالأجملمنالبركانويعتبر

أنشطمنوهو.الشكلمخروطييكونيكادأنهجاذبيته

المت!صرةثوراتهأثناءيغطيفهو.البلادفيالموجودةالبراكين

خصوبةزيادةإلىأدىمما،البركانيبالرمادألبيمنطقة

ثورةأعنفأما.متوسطةثوراتثوراتهومعظم،اكتربة

مدينةدفتحيث،أم481عامفحدثتللبركان

تماما.كاجسوا

أيضاعديهايطدقالاستراليجيالدفاع6مبادر

فعالنظاملوضعأمريحيةمحاوأ،وهي.النجومحرب

النووية.للصواريخمقاوم

التقنية،بالغةأسلحةاستحدامعلىالنظامينطوي

وتحتوي،الخارجيأصفضاءافىصناعيةأقمارعلىمركبة

شعاعمنهاينبعث)أحهزةليزرأشحعةعلىالأسلحةاهذه

أصواريخاتدميرعلىقادرةأخرىومعداتقوي(،ضوئي

أسلحةأيفئاأخظاماويستخدمالجو.فىالحربيةوالرؤوس

مبادرةصأعلن.أ!ادمةاالحربيةالرؤوسلمهاجمةأرضية

أسدرولاأحئابهت()االأمري!صاالرئيسالاستراتيجىالدفاع

.م8391عامريجان

لعدةأطجدأ!مثيرةالاستراتيجىالدفاعومبادرة

لتجهيزاللازمةالتقنياتمنالعديدمازالفمثلا،.أسباب

التطوير.مرحلةفيكاملةاستراتيجيدفاعمبادرةنظام

وأكله،للمعتروعاللازمةالأموالاعتماديتملمأنهكما

كثيريرىذلك،عنفضلا.منهجزئىنظاملتحقيقحتى

ابتكارالمعتديةأسدولةاامعتطاعةفييكونقدأنهالمنتقدينمن

دفاعمبادرةأيةإحباطعلىقادرةووسحائل،تقنيات

امشراتيجي.

يعتقدون،الاستراتيجيالدفاعلمبادرةالمؤيدينأنعلى

والأهم.للنظامالتقنيةبالاحتياجاتالوفاءالمم!شمنأنه

الأسلحةاضددفاعينظامتطويرأنيرونأنهمذلكمن

ويشيرون.نوويةحربنشوباحتمالمنيقللقدالنووية

الدولةتعتقدحينمااحتمالآأكثرالنوويالهجومأنإلى

للرداستعدادها،أوعليها،المعتدىالدولةمقدرةأنالمعتدية

نووي)هجومأولىبضربةتدميرهيمكن،الهجومعلى

نأ،الامشراتيجيالدفاعمبادرةمؤيدوويزعممبادر(.

جزئيافعالآكانلوحتى،الاستراتيجيالدفاعمبادرةتطوير

أولىضربةشنعلىالمعتديقدرةكبيرحدإلىيقللقد

ولدى.نوويهجوموقوعمنيقلل،وبالتالي.ناجحة

أنهأيضا،راسخاعتقادالا!شراتيجيالدفاعمبادرةمؤيدي

أرضيةأسلحةيستخدممقترحدفاعينطامالاسزاتيجيالدفاعمبادرة

معادية.دولةمنالموحهةالنوويةاشؤوسلتدميرفضائيةقواعدوم!

ملزمةالحكومةفستكون،دالفعلنوويهجوءوقعإذا

استطاعتها.قدرمواطنيهابحمايةأخلاقيا

يتنافس،يو!ينتستغرقمباراةالعشاريةالمباراة

بطللتحديدمختلفةمبارياتعشرفىاللاعبونفيها

الرياضيونويتبارى.الرياضيةالألعابفيأجراعاتامتعدد

ديهادار.محتلفةسباقاتعشرةصمؤلفةمماراةالعشاريةالمباراة

مرت!!.الأوليصيلاللقبطومسحوندالىالريطاليالحطل
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والقفز،الجلةورمي،الطويلوالقفزمتر،المائةممباقفي

.الأولاليومفيالترتيببهذا،م004ادوسباق،العالي

حواجز،أم01ادسباقفييتبارونالثانياليوموفى

داسباقثمالرمحورمي،بالزانةوالقفز،القرصورمى

القياسيةالارقاملتحطيمالرياضيونويتنافص!.أم،005

بينهم.فيماالتنافسمنبدلأ،والمسافةبالزمنيتعلقفيما

.مباراةكلفينقطة002.1نحوعلىالحصولويمكن

يكونالنقاطمنالأعلىبالمجموعيفوزالذيواللاعب

العشارية.المباراةفيالفائز

الألعابمنجزءاالعشاريةالمباراةصارتوقد

البريطانيالرياضيوفازأم.129عامباليونانايلأوليمبية

مأ089عامىالأوليمبىباللقبطومبسوندالى

.أم849و

.القوىألعابأيضا:انظر

شخصينبينالنزالأشحكالمنشكلالميارزة

منلمجموعةوفقاالمبارزةعمليةتنظيمويتم.مسلحين

جمهور.حضورفيعادةالمبارزةوتحري.والنظمالأحكام

القرنوحتىمبكرةأوقاتهمنذالغربفيالنبلاءوكان

فضعندالأسلحةيستخدمونالميلاديعشرالتاسع

السيوفيستخدمونعادةوكانوا.الشخصيةالمشاجرات

نتيجةالوجودحيزإلىالمبارزةوظهرت.المسدساتأو

للاتهاممافردتعرضبسببأو،الممتلكاتحوللخلافات

المرء،لكرامةأوللعائلةالموجهةالاتهاماتوبسبب،بالجبن

والتامر.الكذبوبسبب

الجرمانيالعرفخلالمنالغالبفيالمبارزةنشأت

إقامةوسائلأحدكانالذيالقضائىالنزاعباسمالمعروف

الوسيلةهذهبمقتضىشحدىالمتهمالشخصوكان.العدل

الأسلحة.بامشخداموذلك،المحاكمةفيبالبدءيتهمهمن

ء.البريممينصرالربأنألاعتقادسادوقد

ألغىمنأولإنجلتراملكةالأولىإليزابيثالملكةكانت

كلوألغت.العدالةإقرارأشكالمنشكلابوصفهاالمبارزة

ولكن،العادةهذهلاحقةمرحلةفيالمتحضرةالدول

هذا.يومناحتىتجرىالخاصةالمبارزاتبعضمازالت

وكانغيرها،منأكثرمميتةالمبارزأتبعضوكانت

بالرضاالميلاديعشرالتاسعالقرنفييشعرونالفرنسيون

قوانينولكن،المباراةنهايةفيالمتبارزينأحدجرحعند

بانتهاءتطالبكانت-الفترةنفسفى-أمريكافيالمبارزة

إمايعنيالرضاتعبيروكان.المتبارزينأحدبمقتلالمبارزة

التعبيرهذاوكان.المتبارزينأحدمقتلأوالدماء،إسالة

مواجهةفينجحالمتحديالطرفأنأخرىأحوالفىيعني

.عدوه

والسيو!.أم598عامديألمانطلبةبينمعركةتصورالمبارزةهذه

.المبارزةفيالمستحدمةللأسلحةنموذحاتعتبريستحدمونهاالتى

أسلحته.اختيارحريةالتحدييقبلالذيللمرءوكان

السلاحهووفرنساإنجلترامنكلفيالىحسيفوأصبح

وكل.المسدساتأمريكافيالمتبارزونواستخدم،المستخدم

كانكما،المبارزةلحضورالأصدقاءأحدي!ختارمتبارز

.المبارزةعمليةأثناءالجرحىبرعايةيقومجراحعادةيحضر

في،غابةفيالشجرمقطوعةأرضعلىابىارزةوتقام

وحينما.الشرطةتدخلتحنببغرضالباكرالصباح

مسافةعلىعادةيقفونفإنهمالمسدساتا،لتبارزونيستخدم

الأمر.صدوربعدالنارويطلقون،بينهمفيماعليهامتفق

التي،المبارزةأشكالمنالشكلهذاالإسلاملايرزركمي

أماالأبرياء.دماءفيهاتسفكماوكثيرا،العنفعلىتقوم

المشركين،وقتالبالجهادارتبطتفقدايلإسلام،فيالمبارزة

الجيشانيلتحمثم،بالمبارزةأولآتبدأالمعارككاقتحيث

أحد.وغزوةالكبرىبدرغزوةفىجرى!!ابعدها،

ورياضةفنهيالمبارزةرياضة.رياضة،ةالميارز

وغيرماضية)غيرالمثلومةالأسلحةفيهاوتستخدم،السيافة

منأنواعثلاثةمنواحداالمبارزويستخدم(.حادة

مستدف،طويلسيفوهو،المغول:هىالأسلحة

،بالمبارزةخاصالسيوفمنآخرنوعوهو،والشيش

وتغقدقليلا.أعقفالحدوحيدسيفهو)!والضالع

حالةفيحتىأنهإدلا،الفرقأوال!فرادبينا.لبارزةمباريات

يشتركاناللذانهمافقط،مبارزينفإن،الفرقبيزاعقدها

الاخر.منهماكلفيهايبارزمرةكلفيالمباراةفى
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منل!صلالمفتوحةالوحيدةالقتاليةالرياضةهيوالمباررة

الرجالومباريات.معالايتبارونأنهمإلاوالنساء،الرجال

النساءمبارياتأما،الثلاثةالألمملحةأنواعكلتشم!!

والشيم!.المغولعلىفتقتصر

يعود،المبارزةمبارياتتاريضأنإلىالدلائلوتشير

وفي.واليابانالقديمةمصرفىسنةهو...إلىالأقلعلى

عشرالخامسالقرنإلىالحديثةالمبارزةتاريخيعودأورولا،

إيطاليا.فيرائجةاطبارزةمدارسأصبحتحينالميلادي

تقنيةامتدتاطتجوأس!تأصي!تالإيطاالمبارزةأبطالطريقوعن

أصتاسعااغرراأواحردىو.وأممبانياوفرنساإنجلتراإلىالمبارزة

أسبلاء،اتعليمامنحزءاالمبارزةأصبحت،الميلاديعشر

اختىالأصيلةااشياضةأنوامنواحدةالمبارزةوكانت

الحدجة.الأوليمبيةالألعابعليهااشتملت

ثقيلة،أقنعةالمبارزونيرتدي،الإصاباتمنوللوقاية

القنبقماشمنمضدرياتلعملكيةضعبكةشكلعلى

منمعاطفيرتدونحصما،والرقبةالرأسلحمايةالثقيل

واسعةقصيرةيلسراروالنيلونأوالثقيلالتيلقماشر

المحس!صةاليدكطمبصهماأوقفازا،الركبةعندمزمومة

.بالسلاح

رهيف،رمرنالأضلاعارباعينصلأسها!لبول.سيف

أ!ويحاوسما.09أسصمااطوأ!ويبلغصغير،دائريواتوأسه

وأأطمساتاصىنقاطايحرزواأنبالسيفالثاقفون

.المغول-ت11حذعلممم!طريقعن،الضربات

حركاتمنمتعاقبةسلسلةالمبارزونتحبعأنويجب

حقدهالهجوميبدأأ!ذياوالمبارزالقواعد.تسميمعينة

المدافعيعيقأنإلى،النقاطإحرازفيالاولويةأوالمرور

.الهجوميصد()

الخاطفةضرباتهبتوجيهيبدألأنللمدا!عويسمحينئذ

تصدأنإلىالمرورفىالحقوياخذ،معاكسهجومفي

يسجلأنإلىالحركةفيالتبادلهذاويستمر.ضرباته

مضطرلةالحركةتصت!أو،النقاطفيتقاربالالسيف!المبارز

الرئيس.أي،المسؤولالموظفمتابعتهايستطيعلابحيث

لا،أ!دفامنطقةخارجخصمهالمبارزيمسوعندما

المبارزممه!إذاأما.جديدمنالحركةويبدأنقاطأيةتسجل

مسوإذا.نقطةحينئذلهفتسجلالجذعمنطقةفيخصمه

منيحددأنالرئيسيستطعولمالآخر،أحدهماالمبارزان

زمنويتحدد.نقاطايةتسجللاالمرور،حقلهكانمنهما

الديبالسيفوالمبارز.دقائقبعست،المغولمبارياتمعظم

الفائز.هوي!صننقاطخمستسجيلإلىيسبق

واقءالأضلاعثلاثيصلبنصلله.الشيشسيف

المبارزة.سم09النصلطولويبيئ.الجرسشعكلعلى

اللمساتوتحعسبالمرور،حقفيهاليسالشيشبسيف

بسنتسجلأنينبغيأنهإلا،الجسممنجزءأيعلى

منهماكلالشيشبسيفالمبارزانيمسوعندما،السلاح

الطرفين.لكلااللمساتتحعسب؟أ!قتالفسفيالآخر

دقائق،ستهوالشيح!مبارياتمعظمصىالمحددوالوقت

الشيشبسيفوالمبارزة.لمساتبحمسالمباراةوت!سسب

الخماسيةالرياضةمبارياتمنجزءاتعتبر،واحدةللمسة

الخماسي.السباقالمسماة

مالأضلاعثلاثىمرننصما!له.الضالعالسيف

ويبلغ،الكفأصابعمفاصلمنطقةحوأ!ينحنى،واق

تسجلأسع.الضابالسيفالمبارزةعندآ88أضص!!اطوأ!

بما،الفخذينفوقالجسممنجزءأيعلىأطمصرانقاصأ

السلاحبسناللمسكانسواء،أ!ذرأعانواالرألرذأسكفى

بسيفالمبارزةفيويتبعأصقاطعتين.احاشتيهبإحدىأو

بسيفالمبارزةفيالمتبعةالمرورحققواعدالضاللفس

يحددالضالعبالسيفالمبارزةمبارياتاو.المغول

خمحم!تحقيقعندالمباراةوت!سسب.دقائقبستزمنها

.لمسات

فيالمبارزةهواةجمعياتأنشئت.المبارزةمنظمات

الاتحادوأنشئ.العشرينالقرنأوائلشوفرنسابريطانيا

العالميةالبطولاتيقيموهو،ام139اعاللمبارزةالعالمي

كما.الأوليمبيةالألعابفيأصسيفلاالمبارردمبارياتو

الرياضة.لهذهاشسميةأغوان!تايضع

يتوقفطولهاولكن،ثابتعرضلها.المبارزةحلبة

جهازهناك.المباراةف!المستخدمالسلاحنوععلى

لمسة.بالسيفالمبارزيسجلعندماالضوءيشعإلكتروني

جهازومشغلالوقتوضابطالإصاباتمسجلىويكون

الرئيسيالموظفأما،المنضدةعندجالسينالإشارات

.المباراةمراقبافيقفبالرئيسالملقب

بالمعول8الهدفمسطقة

!!لا!د!3!

معاهـطعهالهد!ممصقةل!!

لصالعالم!يص!صح!----حمر--
!

الهدفومناطقالمبارزةأسلحة



!!

والفرلكرا

شخدثم،الدفاعوضعفيوالمباررانالمارزةتبدأالمبارز.حركات

بالتراجعالهحومالمدافعويصد،للهجوممستعداالطعنوضعأحدهما

لاللمس.المبارزةوتش!

الرياضاتأقدممنالمبارزةتعتبر.العربعندالمبارزة

ناديوهو،للمبارزةعربينادأولتأسروقد،العربعند

المصريالبطلوكانأم،811عام،المصريالسلاح

الدورأتفييشتركعربيسلاحلاعبأولحسنينأحمد

الأوليمبيةالدورةفيبمفردهمصرمثلحيثالأوليمبية

ذلكبعدوتوالى،ام219عامأقيمتالتي،الخامسة

الأوليمبية،الدوراتفيالمصريينالسلاحلاعبياشمتراك

فريقأحرزأنإلىواسعةبخطواتالمبارزةرياضةوتقد!ط

الأوليمبيةالدورةفيالرالغالمركزالمصريالشيمشسلاح

بخسارةمنيطمصرولكن،أم529عامعشرةالخامسة

التيالطائرةاحترقتحينماأبطالهاخيرةبفقدانهاكبيرة

فىللاشتراكطريقهمفىوهمللسلاحالمصريالفريقتقل

ولكن.ام589عامأمريكافيللسلاحالعالمبطولة

الخسارةتلكبعدوتقدمهانشاطهااستعادتالمبارزةرياضة

الفادحة.

سعوديفريقأولتكونالسعوديةالعربيةالمملكةفي

عاموالمعادنللبترولفهدالملكجامعةفيللمبارزة

الاهتمامتبلورذلكإثروعلى.أم749هـ،ا493

عامللمبارزة!معوديأتحادأولوتأسمم!بهاالرسمي

الأميرالملكيالسموصاحببرئاسةأم759هـ،913ء

صاحبحالياالاتحادويرأسعبدالعزيز،بنفهدبنفيصل

رياضةوكانتلحمعود.بنبدربنوليدالملكيالسمو

وأهمهاالتدريبمراكزفيتمارسعهدهاأولفيالمبارزة

502،رياضةالمبارزة

فىالمستخدمأصسلاحاعلىيعتمدطولهاأنغيرثالتعرضةالمبارالساحة

أحديسحلعندماضوئيةإشنارةيظهرإلكتروفيحهازو!خاك،المباراة

ومشعلالوقتوضالطالنقاطمسجلم!كلويحلس،لم!!ةالمتباررين

المارزة.ليرافالرئيصيقفحيرفي،منضدةأمامالإشاراتجهاز

ودخلتانتشرتأنلبثتماثم،الدمامتدريبمركز

الوطنيوالحرسالجويةالقواعدإلىإضافةالأنديةمنكثيرا

كثيراالسعوديونالمبارزةأبطالوحقق.اب،معاتوبعض

فرديالأولالمركزأهمهامنوالعالميةالعربيةالإنجازاتمن

التيللناشئينالثانيةالعربيةالبطولةفي،السيفسلاحفي

الأولوالمركز.ام889هـ،أ904عامالرياضفي(أقيمت

العاشرةالعربيةالبطولةمنكلفيالسيفسلاحفيفردي

والحاديةام199هـ،أ214عامالكويتفيأقيمىقالتي

مأ199هـ،أ241عاممصرفيأقيمتاكيعشرة

الدولية.برمنجهامبطولةفيالضانيوالمركز

حيث،المبارزةبرياضمةالعربيةالدولمنكثيرتهتم

كافةعلىاللاعبينبإعدادفيهاالسلاحاتحاداتتقوم

منالعديدفيجيدةنتائجمنهمكثيرحققوقد،المستويات

العربيالاتحادوتشكل.والدوليةوالعربيةالمحليةالبطولات

مختلفعلىبالإشرافيقوموهوام،569عامللمبارزة

العربية،الدولمستوىعلىتقامالتيالمبارزةرياضةأنشطة

ومن.المبارزةومبارياتبطولاتبعضبتنطميقومكما

،الأبطالللأنديةالعربيةالبطولةالبطولات!ذهأشهر

المبارزباسمفصليةمجلةالاتحادويصدر.اكنسبابوبطولة

فيالمبارزةرياضةبشؤونتعنىوثائقيةمجلةوهي،العربي

عامة.والعالميةخاصةبيةالعرالدول

العربيةالدولفيهاتشاركالتيالقاريةالبطولاتومن

.للسلاحالإفريقيالاتحادينظمهاالتيالإ(فريقيةالبطولة

م-،2تم

إ!بر
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المبارزةاومميورانشيعقلسلاحيالأولىاالبطوأسةوأقيمت

المنتخبوفازمصر،فيالقاهرةبمدينةأم199عام

منحطأحررحيثفيئا،أغرديامسابقاتفىالمصري

أجةاليداحسنوأحمد،الذهبيةالميداليهالمتوحطمحمد

فهميعليصتش!!رأ!هـرالشيمق،سلاحفيالفضية

فيالفضيةأجةالميدااصسيدامحمدوالسيد،الذهبيةالميدالية

مأ399عامالثانيةأجصوا،اوأشيصت.المبارزة!عيفسلاح

فيهاأغرديامسابقاتفيالمصريالمنتخبوفاز،بالمغر!

محمدر،الذهبيةأصيةا!يداخميسعليمنكلأحرزحيث

أسدوأ!اتشارككمايزا!سا،حفيالفضيةأطيداليةافؤاد

المنتخبأحرزقدر.اطمبارزةالامميويةالبطولةفيأحربيةا

اهبارزةسيروأصسا،حهـيةأ-هـهاوالذهبيةأجت!تالميداأصعحعوديا

أطشبابأ!ةأجصوااهذهشىأثوالثاالأولابالمركزينلفوزه

ثهـخاممجا1ءإد69عاءأعسصصأشيأضيصتالتي

ساندونيسيا.

السيف.؟الأوليمبيةالألعاب:أيضاان!

م(.797-736أهـ،181)18المباركابن

الحنظلي،اضحي!؟بنأطماركابنأطهاعبداشحمنعبدأبو

أآعا،شئالإسلامالحافظالإمام.زيالمروثمالتركي

شي!!أولو!!ان.مشةعشري!ابنوهوالعلماطلب،زمانه

أخذرلام58هـ،أ14!نةارتحلىثم،ألسلنالربيع:لقيه

ا!،أضصوأاوانترحالمنرأحضرأ!ابعيمات.امنلقيهعمن

أضحارد.افيراهـكأواثشيأ!لمااطلبشىحياتهوقضى

أصدخاألىدوإسماعملأطوي!احميدعنحدث

زاعيالأروااالأنصاريسعيدبنويحيىالأعمشوا

وغيرهم.

القطانويحيىمهديبنالرحمنعبدعنهحدث

شيبةأبيلنلكروأبومع!توابنأ!شعانياالرزاقوعبد

.بال!جماعحجةوحديثه.وغيرهم

،الناسوأيام،أ!ربيةوا،والفقه،الحديثجمعقد!ادو

الخير.خصعالمنذلكوغيروالسخاء،،أصشجاعةوا

بمئقالرقطالزهد؟:منهاطبع،مصنفاتعدةحلف!

بنسفيانانظر:.مسندهمنجزءو.والصلةالبرالجهادبم

عيينة.

.(-م8291،هـ-أ743)حسني،مبارك

عاممنأحربيةامصرجمهوريةرئيحرمباركحسنيمحمد

خلفاالرئاسةتولىقدو،أم819أكتوبرهـ،أ204

لفمم!مباركحسنىاشئيعم!انتهح.الساداتأنورأطرئيس

السلاممعاهدةاستكمالذلكفيبما،السادات!سياسات

انظر:.م9791هـ،أ004عامالموقعةوإسرائي!!مصربين

شتيساسمح.ريختا،مصر

مناكبربقدرمباركحسنى

حريةوأحسياسيةاالحرية

مقارنة،أ!كحافةا

ئيسشاعمار.تداأصسابا

الجبهةا!شقرارعلىمبارك

الأسلوباوتعميةالداخلية

الحكما،كطالديمقراطي

تحققأتمصواستطاعت

مباركحشيمحمدالرئيسأطالمجاشيحبيراتقدما

أسبلاداشهدترالاقتصادي

ووسائلوالصحةأضعليماحدماتىبهـاو!سنانهضة

خمهدتالخارجيالصعيدعلىو.اصا،تالمووا،تصا!،ت1

معوالتعاونأصداقةاعلاقاتتيهتتوع!دهفيمصر

العالم.دوأ!ز!!افةأسكلهـنجيةااطنصقةأبشعو

الكومشبينبمركزالمصيلحةكفرللدةيمباركولد

تقريباكم75مسافةعلىتقعقريةوهي،المنوفيةمحافظة

عامالمصريةالحربيةالكليةفيزتخرج.أ!اهرةاشمال

هـ،أ037عامالطيرانكليةوفي،أم964هـ،أ936

أصبحثممقاتلا،طياراالجويةبالقواتأضحوتا.أم059

)كليةالجويةللكليةمديراثمقناب!!،"ضاذفاتسربرئيس

وصى.يةالعس!الرتبمختلففىمباركرقيأطيران(.ا

الجويةللقواتقائداأصب!!أم729هص،أ362عاء

رمفانحربفىمصرانتصارفيصبيردورأ!ه"!صا-

قواتهأ!ممودإسرائيلىعلىأم739أكؤبرح!،ا393

دكتالتيالأولىاالطرانطلعاتبنثسهوقيادتهالجوية

هذاموقعهفيوامعتمر.الحربهدهفيأ!دواق!!

نائباالساداتعينهعندماأم759عامأهـ،ء93حتى

الجمهورية.لرثيس

1981هـ،3731-8031)كيز،ركمبا

،مصريكاتب،مباركعبدالسلامزكيأم(.539

بمحافظة!منترلسقريةفيولدرائد.أكاديميوناقد

ا!عتظهرقويةحافظةأصهكانتالأزهر.فيدرس.المنوشية

ثم.مبكرةلعسنفيالعربيالشعرائعهـوص-كثيرابها

بالنشاطفيهاوتميزم1691سنةاطصريةالجامعةدخ!

مأ919ثورةإثراعتقل.أصسياسياأحم!!اشيوشمارك

مأ429مسنةالأدبفيأسدكتوراهانال.وسجن

الآداببكليةعينثما.الغزاليعندالأخلاق:بأطروحته

فييكتبف!صانأ!كححافة،اعلىوأقبل،أم259!عنة

مصرفيالفكريةالحركةفيهاتتبعالتيالأدبيةاأ!مفحةا

أضقويم.وابالنقدوتعهدها
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والتحقباريسإلىسافر

فنالالسوربونبجامعة

النثر:بأطروحتهالدكتوراه

الرابعالقرنفيالفني

فيوهووظل،.الهجري

وثيقاتصعالعلىباريص!،

يرفدهاالبلاغبجريدة

بمقال!ته.

مباركزممطبدارللتدريسانتدب

سنةببغدادالمعلمين

فيخلاأ!اأسهماأشهرتسعةهناكوقضى.أم379

ناديفيمحاضراتمنقدمهبما،والثقافيةالأدبيةالحركة

ليلى:الفترةهذهفيمؤلفاتهومنا!لثنى.وناديالقلم

الرضىالشريفعبقريةبغداد؟حي؟العراقفيالمريضة

)جزءان(.

المدارسفيالعربيةللغةمفتشافعينمصرإلىعاد

،سنواتمعبعالرسالةمجلةتحريرفيوأسهم،الأجنبية

قررتهاالتيالأدبيةالكتبمنكثيراصفحاتهاعلىعرض

جديدمنوالتحقالرسالةتركثم،الطلابعلىالوزارة

.بالبلاغ

فيعصرهبأعلاموثيقةصلاتعلىمباركزكيكان

منعددوبينبينهودارت.العلوموداروالجامعةالأزهر

مثل،كثيرةوأدبيةفكريةومحاوراتمناظراتالأدباء

ناقدابرزوغيرهما.أمينوأحمدموسىسلامةمعمحاورأته

الزياتحسنأحمدالأديبوصفه.جاداوباحثالامعا

"يكتبونالذينالكتابأحدبأنه،المازنيتأبينمعرضفي

علىامممهأطلقفقه"عنأدبهمويفهمونفهمعنلغتهم

أشهرها،علميمعهدمنأكثرفيكبيرةمحاضراتقاعات

وبعضالقاهرةبجامعةالجديدالعلومداركليةمبنىفي

.ال!خرىالهيئات

المدائحالشعراء؟بيناللوازنة:ايلأخرىمؤلفاتهمن

،شعرهفيربيعةأبيابنحب،العربيالأدبفىالنبوية

باريس.ذكرياتالخلود،ألحانديوأن

سنتريس.قريتهفيودفنالقاهرةفيتوفي

.مباركعدىان!ر:.علي،مبارك

-6681هـ،أ353-21)83لمباركفوريا

عالم.المباركفوريالرحمنعبدالمولويأم(.349

ث!ا،دلهيإلىسافربالهند،مباركفورببلدةولدمشهور

دارفيثم،آرهببلدةالأحمديةبالمدرسةالتدريسولي

وانقماإلىمباركفورإلىعادثمكلكتا،فيوالسنةالقرآن

بوربلراموفيبلدهفيدينيةمدارسوأسس)!التأليف!

وتأليفاتدريساالحديثلعلمخادماوكان.وكوندةوبستي

وتحفةمقدمة:مؤلفاتهمن.وعللهأنواعهلعرفةةمتميزا

وغيرهما.الترمذيجامعشرحالأحوذيإبم

المعقولحدوتجاوزالتمامعلىالمعنىزيادةالميالأ!لأ

نفسفيقويتأثيرإحداثبغرضالكلامفر؟والغلو

تأتيوقد.والإيغالوالغلوالإفراطأيضاوتسمى،المتلقي

أخة.المبابهايقصداممتعارةأوتشبيهأومجازصوردفي

الضحلثمنمات:مثلتعبيراتغالباالناسويستخدم

صحيحةليستالتعبيراتهذهومثل.الفرحمز!وبكى

أكثرتكونأنأجلمنيستخدمونهاالناسلىكنحرفيا،

هذهيشبهالفكاهةمننوعهناكيكونوقدتأثيرا.

غيرأنهاالناسويعرف،الأحيانبعضفيالتعبيرارت

.الأدبوفياليوميةالأحاديقفيتنتشرالمبالغةأ.حقيقية

،كذاب:مثلفعالمنها:للمبالغةكثيرةصيغوللعرب

حذر.:مثلوفعلمضياف:مثلومفعالصبور،مث!ء:وفعول

الفكاهة.المجماز؟:أيضاانظر

المباني.تشييد:نظرا.تشييدالمباليا،

العربيةاللغةا!!ممية(،لرالح!دةالجملةانظر:ا!أ.

انحو.ااسحو(،)ا

بنمحمد.م(82998-6هـ،862-012)المبرد

ثمالةبنيمن،حسانبنعميربنالأكبرء!دبنيزيد

منشرلفوالحفصي،الحفصيابنةتزوجبماليمنإلىينتمي

كما،بذلكتلقيبهسببفىواختلفبالمبردكسب.اليمنية

بذلكلقبهالذيولعلوالكسر،الفتحلينالراءفي،اختلف

الألفكتابصنفلماالمازنيانوذك،المازنيشعيخه

،جواببأحسنفأجابه،وعويصهدقيقهعنلمحآلهواللام

المتبتأي-الراءبكسر-المبردفأنتقم:ا،لمازنيلهفقال

للشعراختيارهبسبببأنهالراءفتحبعضهمودملل،للحق

الروضة.كتابهفيالبارد

منذأخذعلمائهاوعننشأ،وفيها،بالبصرةالمبردولد

أعلامعنيأخذالعلمحلقاتعلىتحرددفكانسنا!،صغر

الأشعاربروايةواهتم،والتصرلفواللغةالنحوالبصرة

.لأخباروا

قرأالذيهـ(225)تالجرميعمرأبو:ثميوخهومن

المازنيعثمانوأبو،عليهوأثنىسيبويهكت،بعليه

عنهوروىسيبويهكتابعليهختمالذيهـ(248)ت

منوهوهـ(،255)تالسجستانيحاتمأبو(،القراءة

والشعر.باللغةالنا!ر،أعلم
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يقرئف!!ان،غلاموهوللتدريسأحباساأبوتصدر

لهواعترف،مجزيةبأجرةإلايعلمولا،سيبويهكتاب

سيبويه.بكتابالدقيقةبمعرفتهالأكابر

منهـبطلب462سنةسامراءإلىأجصرةامنارتح!

فأفاد،النحويةالمسائلبعف!فيأطنظركلالمتوالحليفة

هـارتحل472سنةالمتوكلىقت!فلمامكرما،وأقاموأجاد،

صاحبطاعربنأطهعبدابرمحمدمنبطل!بغدادإلى

حرو.285سنةتوفيأنإلىفيهافأقاملغداد،فيأصشرطةا

الحدأ!صتررشهرتهواتسعتبغدادشينشاطهوازداد

أصعباساأبيأ-صف!تاإماءمعاصرهوبينبينهوالمناظرات

علىلقدرته،أسصأمخاافىللمبردالتفوقوكان،ثعلب

العلماءويرى.وعذوبتهبيانهوظهور،حجتهوقوة،الجدل

أحلماءاوثقهوقد،البارزينالبصرةنحاةاخريعدالمبردأن

عليه.وأتنوا

عليأبوالحسنمسهما:صتيرخلوتالمبردعنالعلموأخذ

الكامل،حتابهررىأسديأالصغيرالاخفشسليمانابن

:أبو،أطغويادر!داب5،أخعليقاتالعضعليهوأعد

صتيرةمؤلفات:أ!ه.أ-هـاتالنوأبوب!صالزجات،إسحات

،والأدباللغةفيالكامل:أشهرهاجدا،مفيددمشهورة

الفاضلأوالفاف!لوالتصريرو،النحوفيالمقتفمب

القرآنمنمعناهواختلفلفظهاتفقماكتاببموالمففول

درفيولإسراهخه،لحمابقيهبهاخالفباراءالمبردوتميزالمجيد.

قبولها.وعدمالرواياتمنكثير

الحجبمالمتوسطةأغراشاتامنلمجموعةاسمالميرقشة

،الطيرانقويةالفراشاتوهذه.البنيةأواللونالبرتقالية

.الغاباتوأراضيالحشائشأراضيبيئاتفيوتعيش

أزهارتشمل،المباتاتمتعمئمنمجالفييرقاتهاوتعيش

ا!لها،والعالاتالحمتمائشأرا!يدراشاتلمجموعةاصماللبرقشة

الوالى.لقوةوتمتار،وبيلرتقالي

ويتوزع،!شتيمتراتستةحهاجناادمتدوا،نواعلأا

واسياأوروباأراضيوعبربريطانياجنوبب!توجودها

أما.الشائكةالأزهارمنبنوعوتتغذى،اليابانحتى

رقعةولهاالانتشار،واسعنوعفهيأسبانياملكةالمبرقشة

الخلفي.الجناحمنالسفليالجانبشيالفضيةأضقاطامن

التخدير.انفر:.المبئجات

التحكمفييستخدمكيميائمطمرحصبالأ!كشابمييد

أحياناويسمىقلعها،فيأوالضارةأ!تبيةاالنباتاتنموفي

مبيداتالفلاحونويستخدم.الضارةالأمحثحابمبيد

تنمومالتيأضارةاالأعشابافيأضح!-اافىالأعشابا

فيالأعشابمبيداتالناسيستخدمكما،المحصعوأ!

العامةوالحدائقالمروجفيالضارةالأعثاباعلىالقضاء

.الأخرىالمناطقرأصناعيةاوالمواقع

وغيرانتقائيةالأعشابمبيداتمننوعاريوجدر

تقتلأنهاأي-انتقائيةالأعشابامبيداتو.انتقاية

مبيداتوتدمر.المحاصيلتؤذيأنددرأ!ارداالأعشابا

مبيداتوتسمى.النباتاتكلا،نتقائية1غيرالأعشابا

الشاملة،الأعشابمبيداتالانتقائيةغيرالأعشاب

والأماكنالحديديةوالسككالخاصةأطرقاعبروتستخدم

.النباتاتفيهاتنموأنالناسيريدلاالتيالأخرى

القرنمنتصفمنذالأعشابمبيداتوامستخدمت

فيللتحكمالملحاستخدامشاععندماعشرالتالحمع

وكبريتاتالمب!منكلكانوفيها.الرغوبغيرأصباتاتا

المبيداتمنالأخرىالمب!صةالأعشابومبيدات،أضحاسا

الأعشابمبيداتاستخدامبدايةكانتو.الانتقائيةغير

تطورمعالعشرينالقرنمنالأربعينياتافيالانتقائية

مستخدماهذاالأعشابمبيدولازال)"-24(.المبيد.

عريفمةالضارةالأعشاببعضقت!!فيالآنحتى

.الأوراق

تصئمبيدات.الأعشابمبيداتتعملكيف

وترش!بالماءوتخففسائلأومسحوتهيئةعلىالأعشاب

العديدويتحكمكلها.الترلةعلىأوالناميةالأعشا!على

منعطريقعنالضارةالأعشابفيالأعشابمبيداتمن

المبيداتهذهوتخلطالنمو.منالضمارةالأعشابابذور

علىتوضعأوزراعتهاأثناءأو،المحاصيلزراعةقبلبالتربة

بعضوتقتل.والأعشابالمحاصيلشنموأنقب!التربةسطح

مئالتركيبطريقعنالنباتاتالأعشابمبيدات

ثانيالخضراءالنباتاتلهاتحولالتيالعمليةوهي،أ!وئيا

ويسمىالاخر،وبعضهاغذاء.إلىوالماءالكربو!أكسيد
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موتفييتسببالنمو،فىالمتحكمةالأعشابمبيدات

مبيداتومعظمنموها.أنماطتبديلطريقعنتماماالنباتات

وأالمحصولظهورتوضحئعدالنموفىالمتحكمةالأعشاب

التربة.سطحعلىالعشب

حمايةمنظماتتتحكم.الأعشابمبيداتمخاطر

الأعشابمبيداتامشخدامفى،الدولمنالعديدفيالبيئة

مبيداتمعظمتؤذيولا.الامنةاستخداماتهاوتسجل

إذا،البيئةأوالحيوانأوالإنسانبهاالمسموحالأعشاب

مبيداتبعضأنإلا،المنتجلتعليماتطبقااممتخدمت

ويجب.بالغبحرصتستخدمأنويجبسامةالأعشاب

الأطفالمتناولعنبعيداالأعشابمبيداتكلتخزنأن

.والحيوان

فيبكثرة)+-5.4.2(و)!-4.2(منخليطواسعتخدم

وكان،الميلاديالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينيات

والأغصانالأشجارأوراقتساقطفييتسببالمبيدهذا

،فيتنامحربأثناءفي،الخليطهذاعرفوقدوزوالها.

وكانتالبرتقاليالعاملهوعسكريحركيباسسم

الغاباتفيتنموالتيالنباتاتعلىترشعهالمتحدةالولايات

بدايةوخلال.الفيتناميينالمقاتلينقناصةلكشففيتنامفي

العاملالباحثونوجد،الميلاديالعشرينالقرنسبعينيات

سامةمادةعلىتحتوي+-5.4.2منتجاتوكلالبرتقالي

صحةعلىخطراجعلهمما،الديوكسينتسمىجدا

والحيوانال!نسان

مبيدبمالديوكسينبمالبرتقالىالعامل:أيضاانظر

.لافاتا

الضار،العشبانظر:.الضارةالأعشابمبيد

.بلأىث!اامبيد

إبادةأولمكافحةتستعملكيميائيةمادةالم!فاتمبيد

تنقل.الآفاتأنواعأغلبالحشراتوتمثل.الافات

الملاريامثلفتاكةأمراضعدةالحشراتأنواعبعض

علىالحشراتمنأنواعتقضيكما.سوالتيفم

تسببأووالقطنالشاميةالذرةمثلأقتصاديةمحاصيل

البكتيرياأيضاالشائعةالافاتومنفيها.فادحةخسائر

الافاتوتخفض.والحشائشوالفئران،والفطريا!ت

ويستعمل.الحيوانيةوالثروةالمحاصيلإنتاجيةمنبشدة

الكيميائية،الموأدمنالعديدالافات!جيدأتمنتجو

المبيدأت.هـذهلتصمنيع

الافاتمبيداتتصنف.الآفاتمبيداتأنواءا

وهناكمكافحتها.فيتتخصصالتياللآفاتنوعحسب

الحشراتمبيدات-أ:وهيالاستعمالشائعة،أنواأربعة

مبيدات-4الفطرياتمبيدات3-الحشائ!شمبيدات2-

.القوارض

مبيداتالمزارعونيستعمل.الحشراتمبيدات

يستعملكما،الزراعيةمحاصيلهملوقايةالحشراتا

مثل،الحضريةالمناطقفي،العامةالصحةعنالمسؤولوإط

كما.الحشراتمنوغيرهالبعوضلمكافحةالمبيا-اتهذه

للقضاءالعامةوالأبنية،المنازلفيالمبيداتهذهتستعمل

والعثات،والذبابالنملمثل،الافاتبعض!على

الأبيض.والنملصبرلصراوا

منالمبيداتتنتقلكيف

الغذائيةالسلسلةخلال

البيئةفىتظلالدائمةاللبيداتولكن.المستهدفةالحشراتفىاطتحكمت!ىالتيللفترةالمبيداتمعظمتأثيريظل

عنالبشرإلىالمبيداتتتسر!ألىيمكنكيصالخططويين.الأحرىالأحياءإلىخلالهاتتسر!طويلةمدةالمحيطة

لها.يتعدىالتىوالحيواناتالنباتاتطريق

فىتتجفالميدات

طريىصألايورإ

الأسمادأكل

77)ج-ل!--7-؟73--3---لآ/-3-تر

،--،سءة*،*-."،خلا

سء"*?37
------كا--خظ-7،،"!**كاءحلا-

كافبمإبم!بيدأتلتح!غد"-3"سالأسشحافىببمألمبيد؟!*!"*-3
سحكح!ع

كاإلمج!رك!الأح!اء7-إلاخييماء-(لمج!صل!سهـضرأيهللمرثيكش

المواشيفيالميداتتمجمع

علىالميدات

تاتلماا
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الأعشاباعلىتقضيأوتقلىوهي.الأعشابمبيدات

فيها.وجودهافيمرغوبغيرأما!سفيتنموالتي

اكتيأضارةاالأعشا!اصأصلتخلصرالمزارعونويستعملها

علىالحقضاءتستعم!!و.انرراعيةمحاصيلهمامعتنمو

الحديدية،احس!صكاقضبانمرأغربباتنموالتيالأعشابا

واكبرك.أجحيراتارأسعامةاوالمتنزهاتالحدائقوفي

المترأجة،الحدائة!فيالأعشابامبيداتالإنسانويستعمل

غيرها.رحشقونالم!إمث!الأعشالباعلىللقفعاء

ياتأ!ص!إاأنواعجمعفرتحسبى.الفطرياتمبيدات

صذأ!ورالحيواناتأخباتاتاتصيبوقدالأمراض،ا

أمراصم!صافحة،ياتالفصمبيداتوتستعم!.الإنسان

أنحوأ!ارأضفا!امثلأخدائيةاالمحاصيلتصيباشتيالنبات

أسشعملةاأ!جمائيةاالمصئهراتاأغلبوتحتوي.السوداني

مبيداتعلىعماطصاأواطستشفياتوالمنازلفي

.للفطريات

الحضريةالمناطة!فيأساساتستعملى.القوارضمبيدات

صحيةمشاكلىارضرأتحوامنوغيرهاأ!ئراناتسبصحيث

داءمتاأ،لأمراصامسسةالب!صيرياالفئرانتنق!.كبيرة

وحمىالأرانباحمىوالفأرعضةوحمىأمملبا

ص!ح-ةصمياتعلىأيضاأنحئراداوتقضي.التيفوس

كأارك!أعوامميداتتساعدعليهر،بوالحبوأخذائيةاالمواد

اهنتجات.هدهبهاشخزناقيئالأمااحماية

صأحرىاأكوحساك.الآفاتمبيداتمنأخرىأنوأع

،أ!!ائناتامنمختلفةأنوامحافحةفيتساعدألمبيداتا

أ!ديدانواساتأنحبهـراراتحراداوأغم!واأجكتيريااوتشم!

الخيطية.الديدانالمسماةالحلقية

صال!فاتمبيداتتختلف.والبيئةالافاتمبيدات

تؤثر.أصدصائناتامنالختلفةالأنواعاعلىتأثيرهاحيث

فقطمكافحتهاأسعتهدفاالآفاتعلىالانتقائيةالمبيدات

لمبيداتاأما.الأخرىاأسكائناتلاأصثمديداأالبماضرارادون

أخرىكائناتقت!حتىأوالإضرار،فبإمكانهااللاإنتقالية

ألايجبذأكوعلى.آفاتأنهاعلىتصنفالتيتلكغير

شيهاتتواصرألااشتيالأتالحافيإلا،المبيداتتلك!

.الآفاتالم!صافحةبديلةطريقة

محدودةلفترةالاشاتمبيداتمعظممفعوا!يمقى

أثرالمبيداتأجعضو.المستهدفةالاهشةلمكافحةفقطكافية

أطولأغتراتالبيئةفييمكث،والفاعليةالمدمم!طويا!سام

المبيداتأئهذهالمحتملةالاتارتتجعألممكناومن.يخجعيكا

المسماةالظاهرةخلاأ!منالمدىالطوي!!اي!ثراذات

تراك!ااحتمالهرةالفاأهذهتوضتىالبيولوجى.بالتركيز

اجيولوجيةاالدورةأثناءأعائناتافيكيميائيةرواسب

علم.،البيئةانظر:.الغذائيةبالسلسلةفةالمعرر

المكونةالحيةال!صائناتبوساطةالآفاتمبيداتتمتص

أعائناتاوتتغذى.الغذائيةالسلسلةصالأدنىاللمستوى

منبالعديدالسلسلةهذهمنالأعلىاىالمستوفيالحية

الموادهذهتركيزإلىيؤديمما،ا!لأدلىالمستوىحائنات

التلوثمقداريكونث!اومن.القمةكائناتفيالكيميائية

الحيةالكائناتفيممادكثيرأكبر،اشاقيةالحيةال!!ائناتشى

التركيزحالاتأوضحومن.الأدنىاالمستوىذات

.د.د.تمبيدحالةفيلوحظتا!تلكهذه،أجيوأ!جىا

وأكليا،الح!ضماتمنالعديدمنعتأرزا!ك!(")+

.دانظر:المبيد.هذااستعمالعلىمشددةلمحيوداوضعت

.تد.

القطنلوزديدانمثل،الآفاتبعضا!دىت!صنتقدو

ويجري.الافاتمبيداتضدمناعة،ارأغثارأجعوضاو

تشمل.الافاتهذهالم!!افحةجديدةأصرثعدةتطويرالاد

بينوتجمعالآفاتلمكافحةالمتكاملةالنظمقأ!اامذه

فعالةبطرقال!صميائيةالافاتمبيداتا!متعمالطرق

الفيرومصناتمثلاالمزارعينبعفريستعط.أخرى

موادوالفيرومونات.الحشريةفاتالامرعدد*صافحة

للاتصالالحيواناتتط!قهامميزةرائحةذاتطيارةحيميائية

شرعندالحشراتترتبك.احدأ!اأصواأضادلين

تستطيعولاالهواء،شيالجنسيالحذبموناتبهـر

تستعملحصمامعها،تتزاوجالتيافي!أضادإلىا،هتداء1

السامة.المصائدداخلالحشراتأجذبأيضاكاتأنحيرزموا

بمراشيل،كارسونبمالحشريالمبيد:أيضاانف!!

.النبات،الفطرياتمبيدالف!اربمالعتننب

الطبى.المطهرالمطهربمانظر:الجراتيم.مبيد

وتسمى.الحشراتدقتلمعدةمادةالحشرىالمبدد

مبيداتأنإلا،الآفاتمبيداتاحياناالحشراتمبيدات

الفئرانمكافحةفىالمستعملةالمرادتشم!!الافات

المستعملةتلكأيضاتشم!!كما،أخرىوآفاتالحشائشو

أنحاءجميعفىالحشراتتسبب.الحشراتم!صافحةفي

الحيوانية،والتروةاشراعيةبالمحاصيلأخةلاأضراراأصمأ!اا

.للأمراضبنقلهاللإنسانأضراراأيضاتسببكما

مبيداتالبساتينوأصحابالمزارعونيستعم!

أضرارمنوالحيواناتالنباتاتلحماية،الحشرات

وإلا،بالمبيداتالتفاحأشعجاررشالفيدفمن.الحشرات

تحتويأيللديدانحاملةتكونالتفاحثمارمنكثيرافإن

منكثيرويلجأ(.للحشرةالكاملغير)الطوريرقاتعلى

وأحيواناتهمرلقإلىالمزرعةوحيواناتالماشيةأصحاب

منلحماشهاوذلك،الحشريالمبيدمحلولفيغمرها
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العديدتنشرالافاتهذهوالقراد.والسوسوالقملالذباب

ويمكن.الأغناموجربالمواشيحمىمثلالأمراضمن

مثلعديدةأمراضمكافحةالحشراتمبيداتباستعمال

الحشراتت!صاثرأماكنبمعالجةوذلك،والتيفوسالمالأريا

.الأمراضهذهتنشرالتي

لأنهاا!لعديةالسمومالحشراتمبيداتبعضتسمى

المعالجة.النباتاتوتلتهمتقرضالتيالحشراتتقتل

سمومالحشراتمبيداتمنأخرىأنواعوتسمى

تلامسأي،تتحركالتيالحشراتتقتللأنها؟الملامسة

المبيداتتلكفهيالشاملةالسمومأما.المعالجالسطح

.والحيواناتأضباتاتاداخلتحقنأوترشالتيالحشرية

داخلالمبيداتمنالنوعهذاوالحيواناتالنباتاتتمتص

التىالحشراتقتلإلىذلكويؤديدمائها.أوعصاراتها

المعالج.الحيواندماءأوالنباتاتتلكعصاراتتمتص

إلىتؤديسامةغازاتأوأبخرةوهي،ا!لبخراتوهناك

العقممسبباتأما.الحشراتأنواعبعضعلىالقضاء

للحشراتالتناسليةالقدرةعلىتقضيف!،الكيميائية

مبيداتأنواعبعضتعمل.عقيمةحيواناتإلىبتحويلها

نأيمكنمثلا،،ا!للامسةفسم.طريقةمنبأكثرالحضرات

أيضا.معدئاسمانفسهالوقتفييكون

الحشراتمبيداتأنواع

يتمانتيالطريقةحمسبعادةالحشراتمبيداتتقسما

عضوية،:حشريةمبيداتإلىتصنففهيتحضبرها.بها

مية.جرثوو،تيةونبا،عضويةوكير

موادوهي.شيوعاالأنواعأكثر.العفمويةالمبيدات

،الكربونذراتعلىأساساوتحتوي.مصنعةكيمياف"

هذهمنالمئاتالانوتتوفر.والأكسجين،والهيدروجين

تلكمنرئيسيةأنواعثلاثةوهناك.العضويةالمبيدات

المكلورةالهيدروكربوناتهيالعضويةالمبيدادت

.الكارباماتومبيداتالعضويةوالفوسفادات

مركباتأحياناوتسمى.المكلورةالهيدروكربونات

تستعملالكلور.ذراتعلىلاحتوأئهاا)مضويةالكلور

الحشراتمنمختلفةأنواعمكافحةفيابيداتهذه

مركباتوتشتمل.والحيواناتالنباتاتتصبصبالتي

واللندان،والكلوردان،د.د.تادعلىال!كضويةالكلور

يأالأثر،طويلةالمبيداتهذهوتعدكلور.والميثوكى!ي

يمكناستعملتمتىإنهاحي!،طويلةلمدةلهامفعميظل

.سنواتلعدةالحيةالكائناتإلىالسامأثرها،يسريأن

طويلالأثرذاتالمبيداتتلكعلىباللائمةأنصبوقد

بمالأخرىوالحيواناتوالأسماكالطيورقت!!فيالمدى

ا!صيلحقولمنواسعة!ساحاتلرش!الطائراتالمزارعونيستعمل.النماتاتتصي!التىالحشريةالآفاتلمكافحةتستعملالحشراتمبيدات

.الحشراتممبيدات
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بمبيداتالسمومهذهاممتبدلتفقدأ!ذأسكونتيجة

.أخرىحشرية

عنصرذراتعلىتحتوي.العضويهالفوسفاتاتمبلدات

حيثأخذائيةاالمحاصما!شيا!شعمالهاويمكنالفومعفور،

ذأسكمعو.أخدائيةاا!وادفيضارةرواممبتتركلاإنها

هذهأمحضويةاأغوسفورامركباتبعضتداوأ!يجبفإنه

الحبيداتهذهمنو.للإسمانجداسامةالأنهاشديدبحرص

أحسوساضدأءشعاوقايةيعطىوهو،الباراثيونمركب

الفاكهةوأشجارالقطنلنباتات،النباتوقملة

وا!عنطاقعلىا*!نيونمركبيستعم!!.والخضراوات

المزروعاتأ!قايةودلكالسابئ!المبيدم!خواأق!لأنه

.الحشراتمنعديدةلأنواعالإصابةضد

مجموعةعلىجزيئاتهاتحتوي.الكرباماتمبيدات

ذرةصتتت!صنعةمجمووهيأكثر،أوواحدةأمينو

اهبيداتهددأ!استعمايم!شو.هيدروج!توذرتينيتروجين

صتيحترتوأ،.الحشراتأنواخأعل!علىللقضاء

بأ!علما.أحذائيةأاطوادفيضاردرواممباممتعمالها

الحار.الدمبحيواناتضاربعضها

منعادةالمبيداتهدهتحضرالعف!وية.غيرالمبيدات

أصسيومأسكاازرنيخاتعلىتشتملوهى.معدنيةخامات

.الحيريأممبريتاروالفلوريداتالرصاصوزرنيخات

الق!!نباتاتلحمايةالعضويةغيرالمبيداتتستحدم

منهاالعديدوأ!نوالمواشىوالخفهىهـاواتالفا!!ةوأشجار

عضويةغيرمركباتبهاا!شبدأ!وقد.طويلةألمدةيبقى

تلوثأخطارأضقلي!ذأسكوأحجربسرعةتتحللأحرى

الأثر.أطوصلةالمبيداتبتلكوالإنسانالحيوانات

أخهباتاتابوساطةطبيعيةبطريقةتصنع.النباتيةا!لبيدات

نباتاتأورالىمنالمستخلصةالنيكوتينمادةومنها.الحية

.النباتقملةضدفعالآحشريامبيداتستحدموالتيالتبغ

لنباتالمجففةاللأزهارمنالبيرثرممبيدامشخلاصويم!ش

الغدائيةالموادحولالمبيدهذارشويم!ش.انبيرثرم

الطائرةالحشراتضدللوقايةوالمواشى،الأليفةوالحيوانات

نباتاتجذورفيالروتينونتسمىمادةتوجد.والزاحفة

آسيامناطقبعضفيتنموالتيالكيوبونباتاتالدريمك!

منللوقايةالسامةالمادةهذهتستعم!!.الجنوبيةوأمريكا

وكذأكتصيبها،التىوالقملالماشيةدويدةبيرقاتالإصابة

لإبادةالمادةهذهتستعماكما.اسسات!تحشراتلمكافحة

.أجحيراتاتلوتمنللحدفيهاالمرغوبغيرالأسماك

.بالأمراضالحشراتتعدي.الجرثوميةالمبيدات

أنواعوبعضالخمافسعلىللقضاءالمبيداتهذهاستعملت

فعالأثرذاتالحشراتمبيداتأنواعوأغلب.اليساريع

الجرثوميالمبيدأنإلا،الحشراتأنواعم!العديدضمد

بدونالحشراتمنواحدنوععلىالقضاءمنتحمكن

.الأنواعببقيةالإضرار

الحشراتمبيداتاستعمال

وأالرشطرية!عنالحشراتمبيداتأ!استعمايم!ش

بالموادالخلطأوالحقنأوالغمر،حزانفيالغمرأوأضغبيرا

.الحشراتبهاتتغذىأضىا

المبيديخلط،الرشاطريقةأضسبةباوالتغبير.الرش

)مادةمستحلببمذيبأو،مذيبأربزيتالحشري

أبيضسائليتكونبالماءالمستحضرخلصأوعند(.صابونية

كثيروتعبأ،شاحبأصفرلونذو!ائ!أو،اللونقشدي

الآفاتضدالمستعملةالحشريةاطبيداتمستحضراتمن

الجويالهباءالمسماةالسائ!!أخازاعبواتشيالمنزلية

استعمالها.أخسهيلوذأ!ك)الإيروزول(

الحشريالمبيدبخلطالتغجيرمساحيقتصمعصما

فيالمشتتةالموادتضافكماا،أصااالطميص!بأنواع

يمكنحتىبالماءالمستحضررئخلط.الأحيانالعفر

طبقةتاركاالنباتاتمعالجةلعدالماءويتبخرأ،.استعما

الحاملة.أطبقةاعلىالمبيدمنرقيقة

كما،التطبيقصعبة،التكاليفمرتفعةطريقةوالحقن

داخلالحقنلعمليةمناممبالمبيداتمنفقطالقلي!!أن

أحمالاالعمليةبهذهيقومأنويجب.والحيواناتالنباتات

المستعملةالحشراتمبيداتتخلطحاصا.تدريباالمدربون

الأخرىوالموادالنباتاتوبذور،لالس!الطعومتحضيرفي

.الحشراتب!هاتتعذىاكتى

جميعمعالتعامليجب.الحشراتميداتأخطار

ويجب،لممامةموادأنهاعلىالحشراتمبيداتأنواع

حوادثلتجنباستعمالهاعندالواقيةالملابسارتداء

شديد،بحذراستعمالهاالمرادالمبيداتوتختار.التسمم

إلىيؤديأوقتلإلىيؤديقدالخاطئالاختيارلأنوذأسك

تجنبيجبكما.حمايتهالمرادالحيوانأوبالنجاتالإضرار

علىضارةمتبقياتتتركالتىللموادالمكثفالاستعمال

الغذائية.المحاصيل

شديدلحرصالحشريةالمبيداتا!شعمالينبغي

نحلحشراتمثل،النافعةالحشراتعلىالقضاءلتجنب

الحشريةالمبيداتمنأنواعاالأفرادبعضويستعم!.العسل

وهذا،الحشراتمنواحدنوععليأغضاءاإلىتؤدياكتي

بعفالأفرادويفضل.الاخرىالأنواعلاالإضراريمنع

علىتؤثرلاأخىاالمبيداتمنالانواعتلكاستعمال

بالغاقلقاالناسمنالكثيريبديكماالحار.الدمحيوانات

الحشرية،المبيداتاستعمالعنالناتجةاشواسبكميةنحو

.والحيوانبالإنسانتضرالتي
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التبخير

البيئيالتلوث

الحشرة

الحمىحشيشة

الخرلق

لروتينودا

لررنيخا

لفيرومونا

شيلرا،رسونكا

لآفاتامبيد

الفطرياتمبيد

هرمانبولمولر،

النيكوتين

الجويالهباء

نمواتدقتلتستخدمكيميائيةمادةالفطرياتمبيد

التيوالأوجة.والنباتللإنسانضارة،الفطرياتتسمى

تدميراالغذاءمحاصيلتدمرأنتستطجعالفطرياتتسببها

فطريوباءدمروقدضررا.بهاتلحقالأقلعلىأوشديدا،

البطاطسمجاعةممسبباأيرلندافيالبطاطسمحصول

000.057تجوبحوالىسببتالتيالشهيرةالأيرلندية

كما.الميلاديعشرالتاسعالقرنأربعينياتفينسمة

منالاظدضلتالتيالكستناءلفحةأيضاالفطرياتسببت

أوائلفيالمتحدةالولاياتفىالأمريكيةالكستناءأشجار

العشرين.القرن

لحمايةالفطرياتمبيداتمنكبيرةكمياتسنوياتباع

مبيدأتوترش.الفطرياتأوبئةمنوالبشرالنبهاتات

مثلالفطرياتأوبئةلتقتلالنباتاتعلىتنثرأوالفطريات

وهذهوالعفنوالسناجالفطريوالعفنالنباتصدأ

والمحاصيل،والتفاحالبطاطص!لحمايةتستخدمالمبيدات

التبقعواللفحةالمسماةالفطريةالأوبئةمنالأخرى

لتمنع،فطريمبيدفيتغمرالبذورمنوكثير)الجرب(.

.الصغيرةالنباتاتيقتلمرضوهوالبادراتانحلال

مبيداتعلىتحتويمستحضراتالناسويستخدم

تعالجوكذلك.القدمينسعفةمثلأمراضلمنعالفطريات

لمئتلفها.الفطريبالمبيدالأقمشة

المبيداتهذهتصنع.العضويةغيرالفطريةالمبيدات

النحاسمركباتاستخدمتوقد.فلزيةمركباتمن

أشجارفيالفطريالعفنمنللحمايةوأسعااستخدأما

البذور.ولمعالجةوالخضراوات،والكروم،الفاكهة

الذيبوردومخلوطالنحاسمركباتأنواعومن

المائية(النحاس)كبريتاتالأزرقالزاجعلىيحتوي

الكربوناتعلىتحتويالأخرىوالمركباتوالجير.

يستخدمكذلك.والكبريتاتوالهيدروكسيدوالكلوريد،

ومرضالتبقععلىللسيطرةالجيريوالكبريتالكبريت

الذيالبنىالعفنأوالسمراءالعفونةيسمىآخرفطري

الفاكهة.يهاجم

تحتويكيميائيةمركبات.العضويةالفطريةالمبيدات

المبيدأتوأغلب.وأكسجينوهيدروجينكربونعلى

ودشطمصظئحط(.)كونتاصطناعيةالعضويةالفطرية

وترش.البطاطسبذورلمعالجةوالكلورانيلالفورمالدهيد

أوراقعلىوزينبوناباممانبتجارئاالمسماةالمبيدات

الأطعمة،حبوبوعلى،الخضراواتوعلى،الفاكهةشجر

وتستخدم.اللفحةتسببالتيوالفوياتالهكدألتقتل

الخشبتلفلمنع،الأخرىالعضويةغيرأغطريةاالمبيدات

.البوياتوبعضوالخياموالحبال

،للفطرياتسامةالفويةالمبيداتتكونأنويجصب

ذإ،الحيواناتأوبالنباتاتضارةتكونألايصبكما

لأنبمبعنايةالمبيداتاستخدامويجبتحميها.انهاالمفروض

يجبكما،بكثافةاستخدمإذابالنباتاتيضرمنحطالكثير

والطوروالماشيةالصغارالأطفالعنبعيداتخزينها

سامةآثارايتركالمبيداتهذهوبعض.الأليفةوالحيوانارت

الآثارهذهتنظيفيجبلذلك،الأطعمةصيلم!على

المحاصيل.ألحشخدأمقصلوإزالتها

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الحشريالمبيدالفطرياتالنماتصدأ

الفطريالمرضالآفاتمبيدالعفن

الفطريالعفن

مبيدات)أنواعالافاتمبيدانظر:.أطوارصأامبيد

.(الآفات

تختزنالتيالأنثويةالتناسديةالأعضاءأحدالمييرم!

الأستروجيناتأيضاالمبايضوتفرز.الي!وضوتطلق

ويكون.أنثويةجنسيةهورموناتوهي،البروصسترونو

بندقةحجمفيوحجمه،الشكلبيضيادبشريالمبيض

الرحم،جانبيعلىمبيضكلويقع.القشرةالمنزوعةالجوز

سنواتخلالالمبايضمنالبيوضتفرز.البعلنأسفل

شهريةدورةكلمنالأولالنصفوخلال.فكلطالحمل

وتقوم.المبايضفيالختزنةالبيوضإحدىكأويكتمل

التيالاستروجيناتبافرازالفترةهذهفيأيضا،المبايض

وتحدث.للحملاستعداداسميكةالرحمبطانةتجعل

الدورةفترةمنتصففي(الناضجةالبيضة)لاإفرازالإباضة

البيضةأفرزالذيالمبيضيطلقالإباضةوبعد.الشهرية

بطانةيسندالذيالهورمونوهو،البروجسترونهورمون

فيالحملويبدأ.الأستروجيناتيطلقكذلكو،الرحم

والمشيمة-المبيضمنكلويقوم.البيضةتش!ميبحالة

بافراز-الحملمنالأولىالمراحلفىشكونعضصوهي

وقفإلىيؤديمما،أخرىوهورموناتالبروجسصتون

يحدثلموإذا.الجنينولادةمابعدإلىالمص!ريةالدورة

لمدةالبروجسترونإفرازعنالمبيضيتوقفللبيضمةتخصيب

خارجالرحموبطانةالبيضةوتخرج،الإباضةوجديوما41

الحيض.فترةخا،لالجسم
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تتراوخ!أعمارفيالنساءاعندالمحيضريتوقف

الإياس،تسمىمرحلةالمرأةوتصل.سنة05و45ماب!ت

إلىحجمهايتقلصر"العطعنالمبايضتتوقفوعندها

البازلاء.دذرةحجم

البروجسترون،بمالحيض؟الحيضانقطاع:أيضاانظر

التكاثر.

حنوبمنسياسي(.أم-)429ثابو،مبيكي

إفريقياجنوبفيالإنابةباتنفيديرئيسأولأصبحإفريقيا

لحزبأحشبابيةاأعصبةبامبي!ضالتحة!.أم499عامفي

حف!إتوعندما.م6561عامفىالإفرلقىالوطنىالمؤتمر

اتجهالإفريقىأ!طنىاا!ؤتمرنشاطإفريقياجنوبحكومة

الاختياريمسفاهإلىدمبث!ا،السريأحملاإلىمبيكي

جامعةمنا!احستيردرجةعلىحصلحيثبريطانيافي

مبي!صعملىأصسمعيسياتاوشى.ام669عامفىسسكص!

شيمقرهشىا!لإشريتسأصىأ!اأطمؤتمرالثوريالمجلسفي

دولية.دبلومامميةمهام3عدفيبعثحيثبزامبيا،لوساكا

أطمؤتمرأ!طنىاأضنميذياالمجلصرفىمبيكيانتخب

عامفيانتخالهوأعيد،أم759عامشيالإفريقيالوطني

مهمادوراأدىأم399و1ء89عاميوب!ت.أمء89

مأ399عاموشيإشريقيا.جنوبحكومةمعالمباحثاتفي

الإفريقيالوطنيالمؤتمرفيللمجلعررئيسامبيكيانتخب

انتخاباتأوا!فيالإفريقيالوطنيالمؤتمرفوزوعقب

،أم664اعاشىإلريقياجموبفيعرقيةغيرديمقراطية

ح!صمةفيالإنابةباتنفيديرئيسأ!أوأصئمبيكي

العامنصمنديسمبروفي.الجديدةالوطنيةالوحدة

الإفريقي.الوطنيللمؤتمربالإنابةرئيساانتحب

كوينزتاونفيإدوتيوافيمبيكيمفويلواثابوولد

الشرقية.الكاببمقاطعة

دوصضالمهندسونيستخدمهاصطلاحالمواد!!ائة

ويستخدمعليها.مؤثرةلقوةمامادةمقاومةمدى

شكل،تغيركيفيةلوصفأيضا،،الاصطلاحالمهسدسون

إلىوإضافةعليها.معينضغطتأثيرنتيجةمادةوحجم

يدرسالذيالهندسةفروعأحدهىالموادمتانةفإنذلك،

مقاومةمنتم!صهااكتيالموادوخصائصر،القوىمختل!

الة،أو،طبىتصمياا!هندسونيضعفعندما.القوىتلك

الموادمختلفتوصمتانةأضياالبياناتيراجعونفإنهم

لمعرفةعليهالاختباراتيقومونوقدذأسكفيالمستخدمة

متانةفيالمتخصصونالمهندسونويحاولمتانتها.مدى

تقاومحيث،الاليةوالأجزاءأ!ي!طياالبناءتصميمالمواد

واقتصادية.سليمةبطريقة،الخارجيةالضغوط

المادةمتانةتتوقف.عليهاالمؤثرةللقوىالموادفعلرد

وشدةالمرونةتشملالتىألمي!صانيكيةاخصائصهاعلى

الخصائصهذهاجتماعيتفاوت.أ!لابةواالاحتمال

،الألومنيوممثلموادفإن،لذلك.مادة!س!فىالميكاني!جة

أنوأعمقاومةعلىقدرتهافىمتفاوتةأغولاذواوالخرسانة

مثلا،الحديد،منفقضيبعليها.الضغو!أمنمختلفة

بعضهاتضغطالتي)القوةالإنضغاطقوةتحملعلىأقدر

بعضهاتشدالتي)القوةالشدقوةتحملمنأكثر(ببعض

بعض(.عنبعيدا

داخليةقوةفإن،مادةعلىخارجىضعصأتأثيرولدى

القوةهذهوتسمى.الخارجيالضغطذأنتقاومالمادةفى

الجهد.الخارجىللضغظوالمقاومةأ!ادةاداخلالموجودة

الشكلفى،خارجيلضغطتتعرضا!المادةوتتغجر

تتولدمثلا،حبل،طرفعلىثقليوضعفعمدماالحجما.و

في-المادةشكلفىالحقيقيوالتغييرشد.قوىالحبلش

الشكل.تشويهيسمىماهو-الحب!!شد-أعلاهأسةالحا

.الانفعالالطو!منوحدةفيأحشكلاتشويهويسمى

انفعالها.مقدارزاد،مادةفىالإجهادمقدارزادوكلما

الانفعالي!صنوالجسور،المبانيمثل،المنشآتأكلبوفي

غيرالشكلفىعنهالناتجةالتغييراتت!صنبحيثالقلةمن

تغييرعليهيظهر،المطاطىالحزاممثلشيئاأنغير.مرئية

الشد.منلقليلحتىيتعرضعندماالش!ص!!،فيكبير

المرونة،معاملتسمىمادةفيالانفعالإلىالإجهادونسبة

خارجى.بضغطتتأثرعندماللشدأطادةاتحملىمقيا!:

،توتري:الإجهادمنأنواعأضلاثةاداهوتتعرض!

تتمدد،المادةيجعلالتوتريفالإجهاد.وقصي،وضاغط

المادةيجعلالضاغطوالإجهاد.الحبلحالةفيكما

إجهادعليهايؤثرمابناءتحملالتيفالأعمدة.تنكمش

والإجهاد.أسفلإلىعليهايضغطالمبنىوزنالأنضاغط

انزلاقى.بفعلطبقاتإلىتنفصلالمادةلجعلالقصمي

تنزلقفهي،المركبظهرعلىالألواحيشبهالتأثيروهذا

تكونبحيثمائلا،توصبرضعاعندمابعض،عنبعضها

زاوية.علىأطرافها

عليها.يؤثرضغطلمقاومةالمادةإجهاداتتتحدوقد

)تقوسا(.والتواء)التفافا(انحناءتسببحدةالمووالإجهادات

يقفعندماالقفز،منصةفيإجهاداتعدةتتوحدفمثا،،

الجزءفيتوترياإجهادايسببأصشخصاشتق!!شخمر.عليها

فيالمنصةنسيجفيشمدقوىوتتولدأغفز،امنصةمنالأعلى

إجهاداالشخصورنيسبب،الوقتلفسوفىالجزء.هذا

تلتئم،لذلكنتيجة.المنصةمنالأمعفلالجزءعلىضاغطا

اتحادويقاوم.ببعضبعضهاالجزءذلكفيالأنسجة

يميل.اللوحويجعل،المنصةعلىالمزثرالوزنالإجهادات
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باستخدامالمادةمتانةالفنيونيقيسا!لتانة.تحديدقياس

ما.بقوةالمادةمنعينةعلىكمؤثرتستعمل،خاصةآلة

القوةمقدارأيللتمدد،القابليةمدىيحددونأولآفهم

كانتفإذادائما.تغيراشكلهايتغيرأنبدونتتحملهاالتي

المادةتعودللتمدد،المادةقابليةمدىمنأقلالمؤثرةالقوة

عليها.المؤثرةالقوةإزالةبعدالأصليينوحجمهاشكلهاإلى

تتغيرالمادةفإنللتمدد،المادةقابليةعلىالقوةزادتإذاأما

مستديما.تغيرا

قوةأقصىأي-لمادةالقصإجهادأيضاالفنيونيقيس

القصإجهادالمهندسونويقدرتنكسر.أندونعليها،تؤثر

كلعلىالمادةتتحملهالذيجراماتالكيلوعددبمقدار

الزهرالحديدمنقضيبيتحملفمثلامنها.سنتيمتر

ينكسر.أندون،جذبكقوة2كجماسم011.2حوالى

نأذلك.دقيقةليعستالقوةلقياسالمعمليةوالاختبارات

بناية،إنشاءوعند.المادةورطوبةوتركيببعمرتتأثرالنتائج

بحيثالقوةمنتكونمادةالمهندسونيستخدمالةأو

تحمله.أنالالةأوللبنايةمتوقعهومماأثقلوزناتتحمل

تستخدمعندما،المادةقوةضمانعلىيعينالتدبيروهذا

آلة.أومنشأةفيبالفعل

العشرين،القرنستينياتخلال.جديدةمادةاستنباط

تحتويمركبةموادلاستنباطواسعاعملاالمهندسونبدأ

مقدارعلىيحتويالموادمنوكثيرأكثر.أومادتينعلى

قشورأورقائقأوأليافإليهامضافا،واحدةمادةمنكبير

منكثيرمنأقوىالنقيةالمركبةوالمواد.أخرىمادةمن

البلاستيك،إلىالمضافةالزجاجيةفالألياف،النقيةالمواد

وهذه.الزجاجيةبالأليافالمقوىالبلاستيكتشكلمثلا،

،حدةعلىوالبلاستيكالزجاجمنكلمنأقوىالمادة

المراكب،هياكلمثلمصنوعاتإنتاجفيوتستخدم

.الشاحناتوأجزاءالبناءوألواح

عكف،الميلاديالعشرينالقرنسبعينياتومنذ

.أليافعلىتحتويمركبةمواداممتنباطعلىالعلماء

عنصروهوالبورو!،علىالأديافأقوىمناثنانويحتوي

وتتحمل.الكربونصورأحدوهووالجرالمحتكيميائى

ودرجةالشديدالضغطالجرافيتوأليافالبورونألياف

،الوزنخفيفةالأليافهذهوتستخدم.المرتفعةالحرارة

بعضفي،الألومنيوممثلالوزنالخفيفةالفلزاتوكذلك

الفضاء.سفن

المرونة.،المعدنيالكلال،اللدونةأيضا:أنظر

يعرفولايكادالسالكفيهايتوهالتيالأرض!ا!

الممراتذوالتيهمبنىالأساطيرفيبهاويرادطريقا.فيها

ملكمينوسللملكديدالوسبناهالذيالمعقدةالفرعية

نأمينوسوأراد،الإغريقيةالأسطورة.حسب،كريت

كانإذالمينطور.يسمىالذيللوحشسجناهـثايجعل

الوحشلهذأعذارىوسبعأثينا،شبابمنب!صبعةيضحى

سنة.كل

وقتلالمتاهةتلكإلىالأثينيالملكابنثيسيوسذهب

الممراتخلالالخارجإلىطريقهشقمنتمكنإأ،الوحش

أعطتقدمينوسابنة،أر!ادنيوكانت.ا،علتويةالفرعية

الداخل،إلىطريقهفيلينشرها،الخيوطمنكرةثيسيوس

هربه.عندباتجاههاويسيرالخيوطهذهشعقبثم

مكانهوكانربماقصراالاثارعلماءاكتشفوقد

كنوسوسالكريتيةالمدينةفيأكتشافهتمإذ.ال!ريتيةالمتاهة

ويشبهعديدةفرعيةوطرقممراتعلىالمكانويحتوي

رؤوسذاتكثيرةفؤوسعلىوعثر.الأسطوريةالمتاهة

متاهةكلمةأنالعلماءمعظمويعتقدالقصر.!ئيمزدوجة

.المزدوجالرأسذاتالفأسالإغريقيةفىترضيكانت

وكراتطرقعلىيحتويالذيالمكانتعنيوأصبحىت

كبيرةمتاهةبقاياعلىالاثارعلماءعثركما.م!نمدةعديدة

مصر.فىأخرى

والوقالممراتمنشمبكةعلىتحتويأبنيةتوجا-

وتسمى،الترويححدائقبعضفىلهانهايةلااقي!الفرعية

نإإذ.المعضلةحلفىالمهارةلاختبارستخدمؤالمتماهة،

فكرةعلىأسالعئاتقومالمسليةوالتمارينالألعابمنكثيرا

علمإلىوالممتنادا.القديمةالعملةهدهعلىمرسومةالكرييةالمتاهة

المينطور.المسمىالوحشلسجنالمكانهذابناءتمفقا،الأساطير
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الفعلردودلاختبارأضحاربافيأيضاوتستخدم،المتاهة

التعلم.ال!:.الحيواناتعند

الذيالموسيقيالتأديفمننوعالموسيقيةالمتتالية

المو!ميقيةأغ!!ام!عددمنالأحيانمعظمافييتكون

بصفةو.الموسيقيالمقامنفسم!علىعادةتكونالتيالقصيرة

وألحانإيقاعاتأعاراقصةأجزاءمنأجةالمتتاتت!صنعامة

عشرأصسادساأغرناخا،!أجةالمتتاتطورت.متخاقضة

تقريبا.أم075عامبعدبهاانحسراللاهتمامثمالميلادي

المتتالياتمنالعديدبا!سباممتيانجوهانحتب

عشرالثامنالقرنأواعلخلاا!والباليهللأورحصستراالمشهورة

.الميلادي

عشرالتاسعأغرتاسعدمتتالجةمصطلحاستخدم

فأطلة!،المومسيقيأج!أضأامنمتعددةأنواعأ!صفالميلادي

المثالسبيلىفعلىبرا،الأاأوأجهالبامولحميقىعلىأيضا

أنحهاأاكتى1()1862البندقكسارةأجهباموسيقىعدأ!ت

إلىيتشاي!صفس!يأجتث!إبيترالروسيالمومسيقي

م(.أ631)البندقكسارةمتتاليةاسمايحملىأوركسترا

إلىللإشارةمتتاليةمصطلحيستخدمألىأيضاويمكن

تحفةمتتاليةوتعتبر،التصويريةالموسيقيةالقطعمنسلسلة

لذلك.تمثيلخيرجروفيهشيردالأمري!يللمو!حيقي

)حدول(.الحشرةانظر:.الأجئحةمتجانسات

منمتعددةانواعايبيعكبيرمتجرالئئولعيالمتجر

كما،واحدةلإدارةتخضع،مستقلةأقساءفيأجضائع،ا

المتاجرمعظموتحتل.الخدماتانواعمخت!فايضايقدم

وفي.قل9ا1علىطابقينوتشغل،واحدةبنايةالتنويعية

،والمجوهراتالعطورتوجد،اصموذجىاأضنويعياالمتجر

الملابستوجدبينما،الأرضيأ!هابقافيوماشاكلها،

العليا.الطوابقصىاتالأدرواالأثاثاو

اقسامخمسةفيالنموذجيأخنويعىاالمتجرينتظم

وشؤونالماليةوالشؤونيجوالتروأعملياتا"المتاجرة:هيو

وبيعهاالبضائعشراءفيتولى،المتاجرةأاما.أعامليرا

أيخدمةالأمن:فيشمل،أ!ملياتاأما5.أطرلائن

انترويجلمجنما،عامةالشايةسأمورأعسايةا.أصيالةوادا!أ.ا
..هـسس.

!سيحمحيطفىالمتنوعةالبضائعمرتحصىلاأ!اعوليعتحىريىاطسشطاعم!حعل!طيالضحمالكبيرالباءهدا،لماليا،سبرليرالتنويعيالملتجر

ومتر!.
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ويقوم.العامةوالعلاقات،البضاعةوعرض،بالإعلانمعني

الماليةوالأمورالتسليفوإدارةالمحاسبةباعمالالماليةقسم

المستخدمينبتشغيلالعاملينشؤونقسمويعنى.المشابهة

عنهم.معينةبسجلاتوالاحتفاظ،وتدريبهم

احدبوسيكو،أرستيدأن،المؤرخينمنكثيريرى

فقد.تنويعيمتجرأولألسرالذيهو،الفرنسيينالتجار

ومعناهمارشيهبوناسمه،باريسفىمتجرابوسيكوأدار

بئعلىمارشيهبونمتجرواقتصر.الرابحةالصسفقة

القرنخمسينياتفىبدأولكنه،الأصلفىالمنسوجات

البضائعمنمختلفةكثيرةأنواعببيعالميلاديعشرالتاسع

.الفروعحعسبالمرتبة

بالتجزئة،البيعفيبوسيكوخبراتاقتبسماوسرعان

وإيبنفيلد،مارشال:مثل،امريكيونأعمالرجال

،مارش.لوبنجامين،ميسىهـ.وراولاند،جوردان

القرنأوأئلوفيواناميكر.وجو،مشيوارت.توألكسندر

المتحدةالولاياتفيالتنويعيةالمتاجرانتشرتالعشرين

وروبا.وأ

تلكعنتختلفالأولىالتنويعيةالمتاجروكانت

،المثالسبيلفعلى.النواحىمنعددفيحالياالموجودة

فيالواقعةالتسوقمناطقفىالتنويعيةالمتاجرأولاقيمت

مراكزفيالانموجودمنهاالعديدلكن.المدينةوسط

ولى19التنويعيةالمتاجركانتكما.المدنخارجتسوق

وكانواحد،متجرعلىتقتصرعملياتعلىتنطوي

فيالمواقعأفضلتحتل،عائليةمؤسساتمنهاال!ضير

مجموعاتيدفيالانغالبيتهاأنإد!،الرئيسيةالشوارع

بأساليبالمتاجرإدأرةمايمكنهاوكثيرا،التجزئةلبيعضخمة

المتاجروفرتالبدايةوفي.الربحزيادةفيفاعليةأكثر

فيلزبائنهاالشخصيةالخدمةمنعاليامستوىالتنويعية

الأولىبالدرجةجذبتالسببولهذا.الأقسامجميع

الحديثةالمتاجرمنالكثيرلكن.المتوسطالدخلجماعات

كمابعيد.حدإلىالذاتيةبالخدمةتعملاقسامعلىتحتوي

وعرضت،متعددةطوابقالأولىالتنويعيةالمتاجراحتلت

عهداالأحدثالتنويعيةالمتاجرأماالساةمنكثيرةأنوأعا

وتبيع،الطوابقمنقليلاعدداإلاتشغلفلا،الأيامهذه

تنوعا.أقلسلعا

منتجاتهمإديهالناسيحضرسوقالمقايضاتمدجر

الأمريكيةنفهوقبيلةهنودويقيم.أخرىبمنتجاتلمقايضتها

أريزونافيالكبيرةمخيماتهمفيالأسواقهذه

بمقايضةالأمريكيونالهنودويقومويوتا.ونيومكسيكو

فيالزراعيةوألالاتوالملابسالغذائيةبالموادبضائعهم

.المقايضاتمتجر

المقايضاتمتاجرالأوسطالشرقفيالناساست!خدم

المتاجرهذهبإقامةاللأوروبيونقامثم.القديمةالعصهـرفى

النقودوجودقبلالناسوكان.إليهاوصلوأالتيالبلدالى،في

بينهم.فيمايتقايضون

فيالشماليةأمريكافيمقايضاتمتجرأولانشئ

نيوفاوندلاندفيالميلاديعشرالخامسصنالق!نهاية

أمريكاأرجاءفىالمقايضاتمتاجرشانتشرت.الكندية

الهنودوقايضعشر.التاسعالقرنمنتصففيالشمالية

والخرزبالملابسالحيواناتوجلودالفراءالأمري!ثون

جلبهاالتىوالمعادنوالخمروالبارودوالبنادقالزجاجي

المتاجر.إلىأ؟بيضاالإنسان

المقايضاتمتاجرحولقامتالتيالمستعمراتتطورات

:المدنهذهضمنومن.كبيرةوأمريكيةكنديةمدنإلى

كولمجك.بممونتريالبمسيتيكنساس،دترويتشي!ساغو،

بثذويدوي)راديو(مذياغالسيارالمتحدت

الشرطةرجاليستخدمه،السريعالاتصاليحققوأمشقبال

أجهزةمعظمتبث.والعمالالرياضةواصحبووالجنود

ويستقبلويبثواط،عشرمنأقلبطاقةالسيارالمتحدت

أجهزةوهناك.كما،6أقصاهامسافةعلىم!قرسائل

منواط4إلىامنطاقةلديهاأخرىسيارمتحدث

مسافاتعلىوالاستقبالالبثبامكانها،سلةالممالطاقة

إشاراتوتسير.كيلومتراتستةإلىثلاثةم!قتتراوح

عدةعلىيزيدماإلىمعينةظروفتحقالسيارالمتحدث

عندماهذايحدثالمصدر.منالكيلومتراتمر،مئات

الغلافعنبعيداانعكاسهاعندوذلكالإاشارةتقفز

الأجهزةالسيارالمتحدثجهازعلىتؤثر،.الأيوني

الموانعمنوغيرها،منهبالقربتعملالتيالكهربالمية

له.الفعالالمدىقطعفيتتسببوقد،كالمباني

13)كلأمدىفيالسيارالمتحدثتشغيليتموع!زما

إتش.)يو.ع+ىوكذلكالتردد.عالىإف(إت!ثكر،)في،

.السيطرةبلوريالتذبذبويكونالتردد.فائؤ!إف(

بلوراتبعدةمجهزةالسيارالمتحدثأجهزةب!شوهناك

عاملة.تردداتعدةباتختيارتسمح

الراديو.بمالخامةالإذاعةموجة:أيضاانظر

النادرةوالتحف،القديمةالاثارلحفظدارال!ط!

بالترأثيتصلماوكلالفنيةواللوحاتاكحوتاتوروائع

يضموقدالجمهور.علىذلككلوعرضب،2الحضار

التاريخعنومعلوماتفنيةأعمالاأوعلميةأصتمالآالمتحف

للباحثينمعلوماتالمتاحفتقدموكذلك،والتقنية

وغيرهم.والطلاب
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منلكتيرتحتمظالمتاحف

منالجميلةالمجسمات

المتحىفهذا،الماصي

منكتيربعرضيقوم

الطائراتمعدات

الحديديةوالسكك

وتطورها.

المحاحفأنواع

المشاحفأرئيسيةأنواعثلاثةالمتاحفمنيوجد

العلمية،المتاحف3-التاريخيةالمتاحف2-الفنية

.أخرىومتاحفالعامةالمتاحفبهاوتلحق

الفنيةوالأعمالاللوحاتتعرض.الفنيةالمتاحف

هذهومن.بهاوتحتفظعصور،عدةمنوغيرهاوالمنحوتات

للفنالمتروبوليتانومتحصليارلساللودزمتحفالمتاحف

.بلندنجاليريوناشيونالبنيويورك

وأحداثه،الماضيحياةوتصور.التاريخيةالمتاحف

وأدواتوثايتالمتاحفهدهمقتنياتمجموعةوتشمل

متاحم!كذلكالتاريخيةالمتاحم!وتشم!،أخرىومواد

باطنمنمستحرجةأشياءتعرض!التيالقديمةالاثار

.االلأرضا

الطبيعيةالعلومعنمعروضاتوتقدم.العلميةالمتاحف

!أحفالصبيعيةاأ!لومامشاحفبعضوتسمى.والتقنية

الحيواناتعنمعروضاتوتعرض،الطبيعىالتاريخ

الأشياح!منوغيرهاوالصخوروالنباتاتالأحافيروا

الطبيعة.فيالموجودةالحيةوالكائنات

القومية.المتاحفالواقعفيوهى.العامةالمتاحف

علىويحتوي،بلندنالبريطانيالمتحفومنها

والخطوطاتوالوثائقالآثاروعلمالفنعنمعروضات

القديمة.

التيوالصغارالأطفالمتاحفمثل.أخرىمتاحف

لصغاروالفنونالعلوملشرحمصممةمعروضاتتعرض

منحوتةأشكالآتعرضالتيالشمعومتاحف.السن

منهاالتارب!فيمهمةأصشخصياتالطبيعيبالحجم

.للندنتوسومداممعرض

المتاحفوظائف

يضيفهاجديدةقطعةكلتسمى.ا!لعروضاتاقتناء

ماالمقتنياتمنوكثير.المقتناةالقطعةلمجموعتهالمتحف

الكريمةوالأحجاراللوحاتجمعهواةمرهداياإلاهي

النحت.وأعمال

العاملينهيئةتقومبها.والعنايهفاللقتنياتعر

المتحفأمينويشولى.للعرضالمقتنياتبإعدادلالمتحف

بتنطمهالمتحفصيانةموظفوويقوم،المتحفإدارةمهمة

عرضها.قبلالمعروضاتترميمامعووقايه



921المتحف

عرضها.قبلتامةبعنايةالمعروضاتإعدادينمغي.اللعروضاتإعداد

القومىالمتحففيالأحافيرلتنظيصالأنثروبولوحياعالممساعديقوم

نيروبى.مدينةفيالكيني

منكبجرةمحموعاتيحويلأسكتلندا،أدنبرهفيالطفولةمتحف

والصغارالكبارالرائرينتجدبا!دمىاوليوت.والألعابالقديمةالدمى

سواء.حدعلى

تعليميقسمالمتاحفمنكثيرلدى.خاصةخدمات

بعضوتقوم.المتحفمحتوياتعنم!،ضراتيقدم

أحاديثوتلقي،للمدارسالمعروضاتاعأخذالمتاحف

برامجوإعدادإرشادبجولاتوتقوم،العرضبقاعات

والكبار.للأ،علفالأخرى

تاريخيةنبذة

وفي.اليونانيةاللغةفيمتحفكلمةاست!خدمت

والبحوثالمكتبةدائرةعلىأطلقتالميلادقبلالثالثالقرن

بمصر.يةبالإسكند!

بجامعةأفتتحام683عامفى.القديمةالمتاءف

.عاممتحفأولوهوأشمولمتحفبإنجلتراأكسفورد

إلياسبهاتبرعغرائبمجموعةللجمهوريقدلأموكان

.الإنجليزيالكلالمأشممول

علىالطلبازدادعشر.الثامنالقرنمتا-كف

حيث،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالأكامةاالمتاحف

وتأسس.للجميعالتعليمإتاحةبضرورةجمنادونالناسبدأ

افتتحكماأم،731عامدبلنفىالقومىهـلندا7أمتحف

منبمعروضاتأم،975عامبلندنا)بريطانيالمتحف

،أم075عاموفي.والغرائبالنباتونماذجالخطوطات،

الجمهوريشاهدلكيبباريسلوكسمبورجقصسافتتح

الثورةأثناءنقلتالتيالفرنسيةالملكيةالفنيةالمجموعة

اللوفر.متحف!!تالفرنسية

التاسئكلشرالقرنشهدعشر.التاسعالقرنطمتاحة

فيوبخاصةالمتاحفعددفيسريعةزيادةالميلادي

متحف،أم872عامافتتححيث،ا.لمتحدةالولايات

فيالفنيةالمتاحفأبرزالانويعد.بنيويوركالمتروبوليفإن

عامالبريطانيالوطنيالجاليريمتحفوقأسس.العالم

عامالأغرالطرفبميدانالحاليموقعهإلىونقلأم،482

.أم838

الدولفىالتعليممستوىارتفع.الحديثةالمتاحألى

بالأنشطةالاهتمامزادكما،العشرينالقرنفربالمتقدمة

الناميةالدولفيالمتاحفمنثافتئالمزيدالثقافية

أدخلتالعشرينالقرنأواخرومنذ.آسيافيوبخاصة

المعداتتشغيلمثلالحديثةالتقنيةالمتاحفمز!الكثير

والضوءبالصوتالحروضتقديمعنفضلا،بالحاسوب

هذهولمساعدت)الفيديو(.البصريالمسجلوعروض

وجاذبيةحيويةأكثرالمتاحفجع!علىالمقومات

.للزوار

الإسلاميةالمتاحف

فيخاصةمتاحفوالإسلاميةالعربيةالدول،أنشأت

تشملمختلفةإسلاميةتحفاتضمألىصبيرةمدنها
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القديمةالطبخأدوات

قصرمتح!فىمعروضة

السعودية.لأبها،شمدا

والتصوير،الخزفيةالأعمالوا،المعادنوأشغال،الخطوطات

أغديمةاأطنابرافيالمتمثلةالخشبوأعمال،التشكيلي

الأباريقوا،والترياتالمعادنأشغالأشهرهاومنوغيرها.

بعضكذلكممهار.الأسطرلابالو:.والأسطرلالات

الإسلاميةرالأقصاأافيمستخدمةكانتاكتيأحملاتقطإ

الختلفة.

متاحروخصصتاختيالإسا،ميةواالعربيةالأقطارومن

هـياسورزمصرصياتر؟وإيرارأ!راقاالإسلامىللتراث

وغيرها.

فيللباحث!تمعينةال!!ملاميةالمتاحفهذهوتعد

علىحياشاهداوتقف،والفنيةوالأدبيةأضاريخيةاالمجالات

ال!سلامية.الحضارةإليهوصلتما

الإسلامية.المتاح!محتوياتعنالمعلوماتمنلزيد

الإسلامية.الفنونانظر:

العربىالوطنفيالعامةالعتاحف

يرحالذيالمصمريةالاثارمتحفهوالمتاحصأقدم

الإسلاميالفنمتحفويليه،أم858عامإلىتاريخه

المتحفثم،ام883عامأس!وقدأيضا،بمصر

القبطيوالمتحفأم،109عامأنشئأ!ذياالحيولوحي

.أم806عام

عامدمشقفيالوطنيالمتحفأمسرفقدهـياسوشأما

وفىالعظمقصرمتحفسوريافيأعشىت!أم،169

المتحفأنشئالعراقوفى.الأهلياالسوريالمتح!حلب

عامالعباسيالقصرومتحف،أم!23عامللاثارالعراقي

المتحفبيروتوفي.أم379العربيوالمتحم!،أم35!

الامريكية.بيروتجامعةومتحف،اللبنانيالوطني

القوميالسودانمتحفأسي!فقدأصسودانافيأما

ومتحف،درمانبأمالخليفةبيتومتحف،بالخرطوم

السعودية،،اطافا!مبرا،قصربمتح!صةمعروقديمةورماحسيوف.السعودية،اطائصافرا،قصرمسح!،والمصةلالد،سمطررةقديمةحلي
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لوحاتمجموعةأكمريحويالتونسيةلالعاصمةباردومتحف

العالم.فيفسيفساء

الاثارمتحففلسطينوفي.بالخرطومالطيعيالتاريخ

.بالقدسالقديمة

فيافتتح،الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتوفي

المتاحفظهوروتوالى،التارلإلطبيعىمتحفمصر

فيالإسلاميالمتحفمثلالعربيةالبلادفيالمتنوعة

الكبيروالمتحفقطر،فيالشعبيةالفنونومتحف،الكويت

معوسةومتحفباردو،متحفالمسمى-تونسفى

.قرطاجومتحفالقيروانومتحف

عهدفيالسعوديةالعربيةبالمملكةمتحفأولأنشئ

تصميمتموقد،الجزيرةمنكثيرةآثاراويضمفيصملالملك

متاحفوهناكأم،829عاممنذبالرياضضخممتحف

بعضإلىإضافة،بالمملكةالكبيرةالمدنأغلبفىعديدة

،بالرياضفيصلالملكمتحفمثلالخاصةالمتاحف

شداقصرومتحف،بالطائفشبراقصرومتحف

أبها.فيالشعبيةللمأثورات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

هيرشهورلىمتح!اللو!رقصر،بيتى

المحتوحديقةفياضيطاالمتحفالحيواناتتححيط

بشيكاعوالف!معهدجوحنهايممتحىمعهد،سميتسوليان

قصر،يوفيريالحديتالم!متحفمدية،الفاتيكان

الموضوعصرعنا

المتاحفأنواع-ا

الهنيةالمتاحف-أ

التاريخيةالمتاحف-ب

العلميةالمتاح!-ج

العامةالمتاحص

الأحرىالمتاح!هـ-

حفالمتاوظائؤ،-2

المعروضاتاقتماء-أ

بهاوالعنايةالمقتسياتعرصب

حاصةحدمات-ح

تاريخيةنبذة-3

لإسلاميةاحةطلمتاا-4

العربيالوطنفيالعامةطالمتاحة-5

بأسترالياسيدنيفيمبنىهاوسياوروو

ماضيإلىتعودوتقنيةعلميةومعدأتأدواتفية(تعرض

ارتفاعهزجاجيكلببينمعروضاتهتتراوحأممتراليا.

مترياطنا63زنتهابخاريةقاطرةإلىفقط،واحدسعنتمتر

ويوجد،م32جناحهباعيبلغالذيالطائركاشاليناوقارب

فيبنيتالتيالتيموكهرباءمحطةفيالمت!خفمقر

منالثمانينياتفىمتحفإلىالبناءتحويلوتم.أم988

مليون35منأكفرذلكوكلف،الميلاديالع!مرينالقرن

أمعترافي.دوللار

الوطنيةالمتاحفأقدممنالبريطائيالمثحف،

المجالاتمنكثيرفيمجموعاتهوتحتل.لندنفيالكبيرة

فيتأسس!.العالمفيالرائعةالمجموعاتبينمرف"أكبر

أوصىأنبعدالبرلمانأصدرهقانونبموجبأم3ء7عام

،سلونهانسالسير،النباتوعالم،ا!بريطانيالطيب

عاممنيناير15فيافتئالمتحفثم،للدولةبمجموعاته

وفي.بلندنإندوستفيهاوسمونتاجوفيام،ء97

.هاوسبمونتاجوجديدمبنىاستبدالتمأم847عام

.كثيرةمجموعاتلهأضيفتالوقتذلكومنذ

زائرملايينثلاثةمنأكثرالبريطانيالمتحفويجتذب

.عامكل

ويتولىالحضارةبتاريخالمتحف!يحتفظ.الهدؤط

الأبيضالبحرحضاراتتاريخفىتخصصوقد.تفسيره

وتتضمنأوروبا.فيالوممطىوالعصور،ا!قديمةالمتوممط

منماريلز،إلجينالمسماةالنحتأعمالالمتصفكنوز

يضمكمامصر.منرشيدوحجرأثينافي،البارثينون

الأزتكيةالإمبراطوريةعصرمنمهمةمقدسةاأآثاالمتح!

الأممبان،يفتحهاأنقبل،المكسيكحكمهـمدن)شعب

ودجلة()الفراتالنهرينبينمامدنوكذام(95111عام

.ونينوىأورمدينتىمثلالقديمة

هي:بالمتحفإداراتتسعهناك.الإدارات

.والميدالياتالعملات2-.والرسوماتالمطبو.عات-أ
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الآثارا-5.والا!ميويةأخربيةاالاثار-4.المصريةالآثار3-

لية.اشومارالوسطهىالعصوراثار6.والرومانية،اليونانية

نيةماوالرو،أضاريخاقماماآثار8-.الشرقيةالاثار7-

أصسلالاتاصفر)علمالأثنوجرافياا9-.البريطانية

عرض!وقدأخلاقها(.و،وعاداتهاالشعو!أو،أجشريةا

فياشبشريةالأحشاسامتحصفيالأثنوجرافياامجموعات

أصدن.كطبيرلنجتونحدائق

)اماحثصلندنا!ر:.الطبيعيالتاريحمتح!

أحلمية(.ا)المتاحورالممحف("والم!ضات

يضم،ليويوركمدينةييقعمبنىجوجئهايممتحص

تمأخرىفسيةرأعمالاأضحتواالتصويرأ!أعمامنمجموعة

أحشريناأ!هـنافيوالتاسئكلمنر،أغرناأواحرفيإنجازها

أ!يدفرانكصممهدائريمبنىشييمإلمتحرو.ألميلاد!تا

عامالتحثصجوجمئهايمر.سمولوموداكشأوقد.رايت

تعلمخا.رأغنونالترقيةأم379

أ.ئيسمةاأ+أحاامتاحثصأحدالحديدالفنمدحص

مدينةشييثمع.احديتاغراوعرضلجمعالخصصة

فنيعم!!000001منأكثرويضما،الأمري!!ةنيويورك

أم088عاممنذ،الرئيسيةالفنيةالحركاتجميعيمث!!

وبلدانالمتحدةأ!لاياتامنك!!فيالراه!الوقتحتى

.أخرىكثيرة

إرسمااراضحتاواللوحاتالمتحف!مجموعاتوتضما

أ!ساعياآااواشخرشيةوالفموناضصميماواوالعمارة

يوميةبرامجالمتح!يقدمر.اطصورةوال!صصوالحرفعةوالصباأ

ثاتقيورتجاريفيلم)8.،0منأكترتضمالتيمكتبتهمن

أ!حوراصتواسعةمجموعةأيضاوأصديه.وتحريبيرتعليمي

أغمى.اأطتعبيرالماديةأ!سيلةاتلكتمتارتغمه!التيالضوثية

فنان!!،الأعمالمؤقتةعروضاويقدمالمتحفلنظمكما

وتطوث.الحديثالفنفىمعينةحركاتأوأساليبأو

جميعفيلأحرىلمؤسساتعلىوصمنصير .0111العرهذهح:

منحضيربنشرأيضاالمتحمصيقومكما.المعمورةأرجاء

منأكثرعلىمكتبتهوتحتوي.العلميةوالفهارس،ال!صب

إلىبالإضافة،فهارسورياتودولكتبمجلد000.09

والمراجع.البحوثأعصاصاتفهرلم!

مؤسسةوهوأم929عامالحديثأغنامتحفتأسم!

رسومتدعمهاباألمادياا!صسباأإتهيدفلاتعليمية

مبيعاتراكتبرعاتتدعمها!ما،أصعضويةوا،أ!دخولا

النشر.وخدمات

اغية(.ا)المتاحروالمتحفانظر:.الفئيالمتحف

فىدلفنونمتحفأحجرالمتروبوليتانمتحص

مليونيمنأكثرويضم.نيويوركفيجقع3المتحدالولايات

الأعمالأما،المبنىنيويوركمدينةوتمتلك.فنيعم!

منحهتمامتيازعلىلناء،المتحفتديرمؤلسسةفتمتلا!ا

مولمميقيةحفلاتالمتحف!تمدمو.أم087عام

وتبيعمقعد.ممبعمائةيض!امدرحصي،محاضراتو

منونسخا،وم!صقاتأغناعن!ضبا،المتحث!فيالمحا،ت

الفنية.للمجموعات!نتمياختيأغنيةاا!الأعماا

يعودمصرياخزفاتشم!!.القديمالفنمجموعات

ونحتا،جداريةورسومات،أخاريخاماقبلىلفترة

يعودقديمةمصمريةمقبرةأيضااش.ومجوهرات

وتشمل..مت0245عاممنيقربماإلىتاريحها

،مزهريات:واشوماناليونانمناهأحودةأغشيهاأ!الأعما

،ومجوهراتونفائس،نزياتوبرو،ح!ريةومنحوتات

أعمالالأترسكانياأغناويضم.جداريةأ!حاتروزجاحا

وتركيا،وإيرانالنهرينمابينبلادمماط!تض-أما.الخزث

الفضةوأعمالواكبرونزياتأحاجياتاتاتاطنحوشتمتلها

عب.أتاو

الصينمنأعمالآتضم.الآسيويالفنمجموعة

يعودامميا،شرقيجنوبومنوالهندوكورياواليابان

.الحاضالوقتحتى.مق0002عامإلىتاريخها

وبرونزياتوخزفياتومنحوتاتأصحاتوتضما

وتشمل.والمنسوجاتاشخرهضةفمونواليمثثموأحجار

مجلسوحديقةلبوذاتذكارياتمثالأالصيميةالمعارض!

فيالإسملاميالفنمجموعةرتعد.أ!ميني!تاالعلماء

جناحخصصوقد.العالمفيمجموعةأكبرالمتحف

المحيصأعلىالمطلةوالأراضيالإفريقيةللفنونبأكمله

الأمري!ض!!.واأ!ادئا

القرنإلىتاريخهايعود.الأوروبيالفنمجموعة

ويعود.الميلادي!تعشرالتاسعالقرنحتىعشرالخامعه!

أغرناحتى،النهضةعصرفترةإلىاشخرفيةاعنوناتتار

فرنسا،قصورمنكاملةغرفاوتضم.الميلاديالشمرين

وفرنسا.بريطانيامنال!صيرةوالمنازل

مطوعاترأ!حاتتضم.الأمريكيالفنمجموعة

إلىتاريخهايعود،معماريةأ،وأعماأصلزينةشنو!اررسوماتر

.الميلاديعشرالتاسعالقرنحتىوتمتد،الاستعماريةالفترة

مختلفة،زمنيةفتراتتمثلغرشة42علىالمتحفويحتوي

لويدبفرانكالخاصةالمعيشةغرفةحتىاأ064عاءصتمتد

.أم19وه2191عاميماب!تأهـهـةاعىلميتالتىرايت

وأعمالآومنحوتاتلوحاتيضم.العشرينالقرنفن

اثنتينفيالأعمالهذهوتعرض.للزينةوفحوناالورثع!

.عرضصالةوعشرين



للمتحف.التعليميةالنشاطاتمركز.أوريسمركز

معهدأما.وقاعات،ومدرج،مكتبةعلىويحتوي

منتاريخهايمتدملابسعلىفيحتوي،الملابسمجموعة

أوروبامنالحاضرالوقتوحتىالميلاديعشرالسابعالقرن

والأمريكتين.وإفريقياوآسيا

مخصصةوهى،ترايونفورتمتنزهتمثي.الأروقة

بالرممومموزةمنسوجاتوتضم.الوسطىالقرونلفنون

وزجاجاومنحوتات،معدنيةوأعمالاوعاجياتوالصور،

ملوئا.

دأئريبناءالئحتوحديقةهيرشهورنمتحص

بالولاياتسى.ديواشنطنمنطقةفيواسيعوميدان

.المتحدة

الحديث.للفنعالميةمجموعةأضخمالمتحفويضم

وقطعةلوحةوخمسمائةآلافستةمنأكثرويحوي

أواخرفيروأدوأوروبيونأمريكيونفنانونبهاقام،نحت

وهوالميلاديينالعشرينالقرنوأوائلعشرأضالميعاالقرن

.سميثسونيانمعهدمنجزء

ومعظم،عاديغيردائريبناءهيروشورنومتحف

وتوماس،كوننجديوليمأمثالأمريكيينلأساتذةلوحاته

هوبر.دواردوإيكنز،إ

كالدر.لألكسندرأعمالأالنحتمجموعةوتشم!!

ولويزمور،وهنري،جياكومتيوألبرتوديجا،وإدجار

بيكاسو.وبابلو،نيفلسوون

امتدادعلىالمتراميوالميدانالنحتحديقةوتعرض

النحاتينهؤلاءبعضبهاقامالتيالضخمةالأعمالالمتحف

ماتيس.وهنري،رودانأوجست:بينهمومنوغيرهم

مجموعةأكبرهيروشورنفيمورمنحوتاتوتمثل

.الفنانهذاأعمالمنالمتحدةالولاياتفىمعروضة

النظامفيأطولادقياسالأساسيةالوحدةهوالمتر

3793.المترويعادل)م(.بحرفإليهويرمز.المتري

الضوءيقطعهاالتيالمسافةأنهالمترالعلماءويعرف.بوصة

ومنذ.الثانيةمن!!22!87ء4تعادلفترةفي،الفراغفي

223نليتابولمتروا

يعادلالمترطولكانأم839عامحتىأم069عام

الأحمرللضوءالموجيةالأطوالمن73.7630651

حلوقد.فراغفيمقاسا86،الكريبتوننظيرم!نالبرتقالي

للبلاتينالمتريالقضيبمكانالقياسيالمعبارهذا

يوءا.وال!يريد

.المتريالنظامالسنتيمتر،:أرضاان!

مستطيلأنبوبمنأساساتتكوننحاسيةآدةالمترددا؟

يتمواحد.طرفمنالنفخجرسداخللى!الشكل

وباهتزازبالكأسشبيهةقطعةداخلبالنفخعل!!االعزف

الآلاتأغلبفىالطويلةالمنزلقةالادأةتوجد.الشفاه

وتحريكالشفاهلمجاقفالالنغماتالعازفرخير.المترددة

الصماميةالمترددةفييوجد.والأمامالخلفإلىالمنزلقة

المترددةأما.المنزلقةالأداةمنبدلأصهطماتثلاثة

الجهيرةا!لترددةوهناك.شمعبيةالأنواعأكثر،عهيالصادحة

دوارانصمامانأوصماموبهاحجما،الأ!بروهي

أسفل.إلىالمدىلتوسيعوذلكالمنزلقةالأداةإقإبالإضافة

فياستخدمالصكبتيسمىالمترددةمنبدائينوعهناك

ذلك،بعدالالةوتطورتبإنجلترا.أم594عامأوائل

إلىالاسمتغير.الميلاديعشرالثامنالضنوبحلول

.المترددة

جزءاالآلةأصبحتالميلاديالتاصئكلشرالقرنخلال

فىبكثرةاليوموتستخدم.السيمفونيالأورءحسترامن

المومسيقيةوالفرقالعسكريةوالمارشات،الكونشرت

والجاز.الشعبيةالمومسيقىأالعسكرية

الكنائ!فىالأساقفةرئي!لقبالمتروبوليتان

أساقفةعلىأحيانا،اللقبويطلق.الشرقيةالأرثوذك!جة

مدينةمجلسقابمم341عاموفي.اللاتينيينالكاثوليك

المديخةا!مقفبأنيقضيمرلممومبإصدأرأنطاكية

تكونأنيجب،كنسيةلمنطقةمتروبوليسالعاصمة

الأساقفةيستشير.الاخرينالمنطقةأساقفةمنأعلىرتبته

الخاصعةالأموربا!شثناءالأموركلفىالمتروبولتطن

لأبرشية.با
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نيتعيشالحشراتمنرتبةالأ!فوية

وبعضهاأضحل.واالنم!!بمستعمراتشبيهةمستعمرات

وتسمىبها.ليتغذىفطرياتويزرعجوشيةحدائقيبنى

الأبيض.النملأوبالأرضةاشتبةهذهحشرات

.الحشرةبمالأبيضالنمل:أيضاان!

حدودمجموجبأنهاتجرف،الرياضياتفيالمتسلسلة

،2الاعدادمجموعةت!صن،أ!ثالاسحبيلوعلى.متتالية

فإنناالأعداد،اهذهجمعماوإذا.متتالية6،801،،4

وتعر!.أ.+8+6+4+2المتسلسلةعلىنحصل

جبرية"صير!أو"أعداددالحدرمنمجموعةبأنهاالمتتالية

أ!مثاحىأرثأ!2،3،أرأر،أ،الحدود.مع!تبترتيبمكتوبة

نحص!!اختىوالمتسلسلة.جبريةحدودمنمكونةلمتتالية

تحتوير.أرث3+أر2+أرأر++أهىأجةالمتتااهذهمنعليها

موجبةحدود.على..-أ-64+غ-2المتسلسلة

سالبة.وحدود

المتسلسا،ت،علىمحتلفةأسماءالرياضيونيطلق

منهاتت!صناشتيالحد:دب!أمحلاقةاحسبوذلك

أ.2+4+6+8+المتسلسلةتسمىشمثلا.المتسلسلة

بإضافةحدأيمعرفةنستصح!إنناحيثحساب!،متسلسلة

الثابتالمقدار)ماشرةيسبقهالديالحدإلىثابتمقدار

الممواقي2،4،6،801،المتتاليةوتسمى2(.هوهنا

مثالآتعذشهي.أرث3،أر2،أرأر،أ،ألمتسلسلةاأما.الحسابية

يأمعرهشةسشصيعإنساحيثهندسيةمتسلسلةيسمىلما

)المت!دارثابتتجق!دارمباشرةيسبقهأسدياالحدبضربحد

المتتاليةوتسمى(.المشتركهالنسبةويسمىرهوهناالثابت

المتسلسلاتومن.الهندسيةالمموالي!4أر3،أر،2أرأر،أ،

المثلثيةوالمتسلسلة،القوىمتسلسلةمنكلأيضاالشائعة

مقدارهيالقوىمتسلسلةوحدود.المفروبومتسلسلة

المتسلسلةوتعد.متتالعةقوىإلىمرفوع

قوى.متسلسلةعلىمثالأبسط...3+2+س1+س+س

جيبمثلصيغعلىالمثلثيةالمتسلسلةحدودوتشم!!

فلهاأ!بسيطةاالمضرو!متسلسلةأماالزوايا.تماموجيب

ويم!حمت....+3(ك!2*1+)2(*أ+)أ:التاليةالصيغة

+!1أضالياأصحواعلىالمضروبرمزلاستخدامكتابتها

أصبحتاشتيالمتسلسلاتسميتوقد....3!++!2

مثلطوروها،الذينأصحابهابأسماءمهمةرياضيةأدوات

الفيزياء،فيالموجاتلدراسةتستخدمالتيفوريهمتسلسلة

منالفرعتطويرفيمهمادوراأدتالتيتايلورومتسلسلة

والتكامل.التفاضلحسابباسمالمعروفالرياضيات

وتحتوي.لانهائيةأونهائي!تكونقدألمتسلسلاتوا

4+2فمثلاالحدود"منمنتهعددعلىالنهائيةالمتسلسلة

أما)5(.حدودهاعددنهائيةمتسلسلةأ.+6+8+

منمنتهغيرعددعلىفتحتويأ!لانهائيةااشسلسلة

+2:التالىالنحوعلىالمتسلسلةهذهص!ونعبرالحدود.

نهايةفيالمقطحيث....+4+6+8+01

أنهاأيأخير؟حدللمتسلسلةأجص!أنهعلىتدأ!المتسلسلة

للانهائية.متسلسلة

النهائيةالمتسلسلاتاستخدام

هي:أضهائيةاالمتسلسلةعنشيوعاالأمشلةاأكثر

حدودها؟منمع!تحدقيمةما-أ

حدودها؟منمعينعددمجموعما-2

متتاليةمنالسابعالحدإيجادنريدأننامتلاأضفترضرو

نجدأنالممكنمن....،3،5،79،،1أغرديةاالأعدادأ

المتتالية،هذهمنالأولىالسبعةالأعداداب!صتابةالحدهذا

الحدفإنثم،ومن.79،11،13،ء،3،،1:وهي

مجموعنجدنستطحبننمماثلةبطريقةر.31هوالسالغ

:هذهالمرتبطةالمتسلسلةمنالسبعةالحدود

أيضاويمكن.94-31+11+9+7+5+3+أ

أننستحدمقوانيترياضيةلإيجادحدودومجاميعالعديد

بصورةالقوانينهذهأهميةوتظهر.التسلسا،تمن

الحدود.منكبيرعددمجموعنجدأنأردناإذاخاصة

فمثلاالحد.لترتيبعادةنالحرفيرمزأغواك!تاهذهشىر

متتاليةمن)حد(النونىالحدأضايحددأسدياأغالونا

أ-ن2-حهو:أغرديةاالأعدادا

المتتالية:فيالسابعالحدي!صنأغانوناهذاوباستخدام

31=411=71*2-7خ

مجموعقانونأماسابقا.عليهحصلخاماهووهذا

2ن7-:مفهوالفرديةالأعدادمتسلسلةحدودمننأول

السبعةالحدودمجموعيكون،القانونهذاوباستخدام

.2794-7-م:هواللأولى

علماءاكتشفوقدسابقا.وجدناهممايتفة!وهذا

العديدومجاميعحدودلإيجادمشابهةقوانبتالرياضيات

حدودإيجادعنالمعلوماتمنولمزيد.المتسلسلاتمن

المتوالية.:ان!إ.أجاتالمتواومجاميع

اللانهائيةالمتسلسلاتاستخدام

المتسلسلةهياللانهائيةالمتسلسلاتأبسصألع!

المتسلسلةفمثلا.أعنالمشتركةنسبتهاتق!!أحياالهندمعية

2-ابمثمترنمممبمهاالتاليةأ!ندسيةا

غيرعددعلىتحتويالتيالمتسلسلةهذهمحموغنجدكيور

مجموعلنايبينحدولبوضعنبدأأننستطجعالحدود؟منمنته

جرا.وهلمحدود،أربعةأولومجموعحدود،ثلاثةأول
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2--أ

3--أ

4--أ

أءأ0211
العددمنيقتربالمجموعأنلنايتبينأعلاهالجدولمن

منكافياعدداأضفناوإذاأكثر.حدوداأضفناكلما2

منفأكثرأكثريقتربالمجموعنجعلأننستطيعالحدود،

.2العددإلىيصلأنللمجموعلايمكنولكن.2العدد

مننمجموعنهايةالحالةهذهفي2العددويسمى

عننعبرأنويمكنحد.بدوننيتزايدعندماالحدود

كالتالي:الرموزبامشخدامذلك

2-ملىنها

"-ن

حد.دونتتزايدالحدودأنلنايبين!هنالرمز

المتسلسلة.مجموعالنهايةوتسمى

للبرهانرياضيةقوانيننستخدمأنأيضاالممكنمن

وقانون.2يساويالمتسلسلةهذهمجموعأنعلى

هو:هندسيةأجةمتواأيةحدودمننمجموع

أرن-أ-

ر-ألى

النسبةهور،المتسلسلةمنالأولالحدهوأحيث

القانوننكتبأنالممكنمنالحدود.عددن،المشتركة

التالي:النحوعلىالسابق

نرأ-أ-م

ر-اا-ر

أقلعدداركانإذاأعلاهالمعادلةمنالثانيالحدخذ

درفإنحد،بدونيتزايدأننللعددوسمحناامن

الطرفمنالثانيالحدنهايةفإنثمومنالصفر،منيقترب

بأخذرذلكمن"تستطئالتحققصفراتساويالأيسر

"نقيملبعضرقيموإيجادأمنأقلعددا

نرأمنهاأنبما

صمر-ر-أر"-ن

دمنهانفإ

ر-أ--"ن

:فإنالمثالفيك!الأ-روا-أعند

دمنها

"-ن

أ

225المتسلسلة

باستخدامإليهاتوصلناالتينفسهاالقيمةدي4وهذه

.الجداول

عدد!زايدعندمامتسلسلةلمجموعنهايةو-نهدتإذا

لموإذا،متقاربةمتسلسلةتسمىفإنهاحد،بدونحدودها

أنمنالرغموعلى.متباعدةتسمىفإنهامتقاربةتكن

عددتقاربعلىيبرهنواأناستطاعواالرياضياتعلماء

من)وأحيانابمكانالصعوبةمنفإنه،الىكسلسلاتمنكبير

هذهوفي.متقاربةمتسلسلةمجموعإيجاد(المستحيل

علماءتمكن.تقريبيةبصورةالمتسلسلةمجموعنجد،الحالة

يجدواأن-هذهالتقريبطريقةباستخدام-الرياضيات

بعضقيمةوكذلك،واللوغاريتمات،المثلثيةالدوالقيم

اللوغاريتمساسأهوح)حيث،ص!+مثلحةالمهالثوابت

(.الطبيعي

جيمسالأسكتلنديالرياضياتعالمويت!ر

منام675أ-638الفترةنىعاشالذيجريجورءب

مستخدماولللعددالتقريبيةالقيمةوجدوامنأوائل

11،تية:المتسلسلة

+=4)1-صا+ث-7+9-ب+....(

اسمعليهيطلقماالمتسلسلةهذهحدودلوتش!

بطيئةجريجوريمتسلسلةأنوالواقع.اكوافقيةالمتوالية

الحدودمنجداكبيرعددجمعنحتاجإنناأي،التقارب

يستخدمالحاضر،العصرقليلا.وفيالدقةنحسنلكي

للقيمة+التقاربسريعةمتسلسلاتالريا،نححياتعلماء

مقربا+للعددتقريبيةبقيمةتزودناالتاليةوالآليمة)باي(،

عشرية:منزلة02إلى

+=32384697926535895141.3.

باستخدام،اليومالرياضياتعلماءعلاعةوباست

نأ،الحاسوبوبمساعدةالتقاربسريعةمتسلسلاوت

منأكثرإلىمقربا+للعددتقريبيةقبحةيجدوا

عشرية.منزلة000.001

الفرديةالأعداداستخدام

الفرديةالأعدادمتسلسلةمجصوع

...+7+ء+3+أ

2ن-اطمهو

التالية:المهمةالحقيقةعنتعبرالصيغةوهذه

دائمايكونالمتتاليةالفرديةالأعدادمننمجىوع

الحقيقة.هذهالتاليالجدولويوضح.كاملأخمربعا
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الحدودعدد

2

3

9

نمجموعالأخيرالحد

الحدودمنالمتسلسلةمن

ح!أ

+-

3-=-

761

925

1394

6415

ح!1781
001عسح!-91

اهـهـبعاتب!-أحلاقةاإلىأ!الجدرصيسهماالأوتشير

هذها!ضشافويرحع.أجةالمتتاأغرديةاوالأعدادأمماملةا

عالمتلاميذصتشفهااحيث.مق054عامإلىالعلاقة

للأعداددرا!متهماخلالفيثاغورتالإغريقيالرياضيات

أ!أشكاصورةعلىمرتمةنقاطالشكليةوالأعداد.الشكلية

أشافياالش!!لويمثل.ذأ!كوغيروالمربعالمثلثمثلهندسية

طلاباكتشفهاثماالأولىاالأربعةالكاملةالمرلعات

.فيثاغورث

!:::::+

41916

ن-4ن-3ن-أن-2

مربعلىيحصلواأس!!أنهالفيثاغورثيوناكتشف

منفردياعددايضيفواأنيجبقبلهالذيمنكامل

ومن،مرةكلفي2يزدادالنقطهذهعدد،وأنالنقط

الفردية.أ،عداد1منمتتاليةتكونالنقطفإنثبم

علىليحصلواأللعددنقاط3الفيثاغورثيونواضاف

المربع9علىليحصلواأخرىنقاط5ثم4،المربع

)أعلاه(أصشك!!امنالأخيراالجزءويوض!!.جراوهلم

61أحصاملاامربععلىالفيثاعورثيونحص!!كيف

،العلويللصفنقاط3أضافواحيثنقاط9بإضافة

،اليسرىالجهةمنالأحيرللعمودأخرىنقاطوثلاث

والعمودالعلويأ!مف!اإلىمضافةواحدةونقطة

7-+أ3(8)2المضافةالنقاطعددفيكونالأخير،

.فرديعددوهو

النقاطعددليمث!!نامشخداميمكن،عامةوبصورة

المربعولتكوين.ال!صاملالمربعمنعمودأوصف!أيفي

مايلي:نضيرو،يليهالذي

منن2-الع!وي.الصفأعليأخقا!أاص!نأ

إلىواحدةنقطة3-الاخير.أعمودايسارعلىأضقاصأا

مجموعي!صن،ذلكعندر.الجديديندالعمووالصص

كلومع.فرديعدددائماوهذا(أد+2)ألمضافةاأضقاطا

عددفإن،لذأسكونتيجة.أبمقدارتندادنجديدمربع

عددفإنثمومن.2بمقداريزداد(أ+د)2المضاشةالمقاط

نأكما.الفرديةالأعدادمنمتتاليةيش!س!المضاهضةأخقا!أا

المتتالية.هذهفيمعينةحدودمحموعلحوصام!!مرلعح!!

المتسدسدة.الو:.المئتهيةالمتسلسلة

يعيش،الصغيرةأمخالاتاطيورأنواعاح!تهـمناس!المتسلتي

الأشجار.متسلقالطائرأيضايسمىو.اعااالحاءمعضعش

آسيا،وشماليأوروباأنحاءجميعشيالشاشعالمتسلقيوحدر

سم،أ3حواليإلىالمتسلقطوأ!يصلو.أ!يةأصنممااوأمري!سا

أ!ونباالجسممنالعلياالأجزاءاوتتميز.رفيعطو!منقاروله

الأبيض.باللوداحسفلىاالأجزاءواأساسا،البنى

،الصغيرةبالحعتسراتألمتسلقةاأطيوراوتتغذى

الطيورهذهوتبحثالأشجار.بقلفالمعش!شوالعنكبوت

جذوعتتسلقوهىتقريبا.مستمرةبصفةالغذاءعبن

ذلكفيمستخدمة،فائقةبسرعةتتسمبحر!ساتأ،شجار1

أعلىإلىالوصولوبعدسنادا.أصقوياي!أ!وااديلها

حركاتثانيةمرةوتبدأ،أحرىشحرةإلىتصيراصتمجرد،ا

الأشمجار.اأعلىشدا!لأصصجإ

المف!ص!صةالقطعخلفأعشاشهاالمتسلقةاطهيوراوتبني

الشجرأغصانمنالأعشاشهذهتبنيوالشجر.لقلف

االلأشمجاراقلفصوشرائح

الأنثىوتضعالطيور.ورلش

لونهابيضات8إلى5من

البنيالحونبامنقطأبيض

وفيللاحمرار.المائل

أطيوراتهاجرقد،الخريف!

فيتعيشا!المتسلقة

مناطةطإلىأجا!دذاألمماطقا

الطيورأمادشئا.أكثرأخرى

الباردةالمناطقفيتبقىاشتي

تتجمثيمافغالبا

ديلهيستحدمالمت!حلقالطائر2مابتضاوحمجموعات

المقوسةاجهومخاوري!تمهالقصيتشعرأعيطائرا51إلى

الأشحار.تسلهتلىالحادةء.بالدف
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.نباتالبجنونية،انظر:.البوقيةالمتسلقة

أحياءعالما.م(6191-5481)ليإ،متشنيكوف

خلاياوهيالبلغمعملحولمهمةدراساتقدم،روسى

نظريتهالبدايةفيالأطباءعارض.الجراثيمتهاجمبيضاءدم

البلاعمبينصراععنينتجالجرحالتهابإن:القائلة

وفاته.قبلعامبشكلنظريتهقبولتمأنهغير.والجراثيم

عامالطبفينوبلجائزةعلىمتثمنيكوفحصل

دولار00/02والبالةمنهانصيبهوأنفق.أم809

دراساته.علىأمريكي

أم(،09)4الإنسانطبيعة:مؤلفاتهتشمل

أم(بم)398المقارنالالتهابمرضعنمحاضرات

إطالةكتابهوفيأم(09)5المعديةالأمراضضدالمناعة

الرائباللبنبتناولالناسعلىأشارام(09)7الحياة

الشيخوخة.بلوغعمليةفىالإبطاءأجلمن)الخثر(

خاركوفمقاطعةفيإيفانوفكافيمتشنيكوفولد

جامعةفىالحيوانعلمودرسوألمانيارو!ميافيودرس

فيباسعتيرمعهدطاقمإلىوانضم.أوكرانيافىأوديسا

.ام598عاملهالثانيالمديروأصبحام298عامباريس

خفيفة)بلاستيكية(ددنةمادةالستيرينمتعدد

وتشمل.متعددةمعلعفيتستخدمالشكلزجاجية

والموادالطعامأغلفةالستحرينمتعددمنالمصنوعةالمنتجات

.السياراتوأجزاءالمنزليةوالأوانيالعازلة

متعددأووالبوليمر،.اصطناعيبوليمرالستيرلنومتعدد

أنماطمنيت!ضنالشكلسلسليطويلجزيءالحدود،

تسمىالذراتمنبسيطةمجموعاتمنمتكررة

حصما،الستيرينمتعددويت!صن.الحد()أحادياتالمونومرات

مونومراتوهي،ستيريناتعدةمن،الاسممنواضحهو

ذراتوثمانح-بونذراتثمانمنمنهاكليتكون

ح(،8ول)"+الستيرينلمتعددالجزيئيةوالصيغة.هيدروجين

يأ،حراريبلاستيكوهو.المونومراتعدد،4يمتلحيث

انظر:.العاليةالحرارةدرجاتعندوينصهريتلين

البلامتيك(.)أنواعالبلاستيك

وغيرالتشكيلولمسهلجداقويالستيرينومتعدد

إلىالستيرينتسخينلتصنيعهالشائعةالطرقومن،مكلف

الستيرينمتعددلدائنالمصنعونوينتج.م0851حوالي

تساعدكيميائية)موادوالملدناتوالملوناتالمالئاتبإضافة

البوليمر.إلى(المادةتلبنعلى

متعددمنتجاتلصنععديدةطرقوتستخدم

عبرمنصهرةبلاستيكيةمادة)دفعالبثقمنهاالستيرين،

.الجدرانتغطيةفيتستخدمشرائحتصنعوبه(،فتحة

بوليمرادضيرينمتعدد

-يءواخبووراصطاعي

يت!صلىالحتم!!لسلسايطويل

محموعاتمنمت!هـرةأنماطمن

تسمىالدراتمزالسيطة

بوليمرويتكون.لمونومراتا

ذراتتمانمنينالستيرمتعدد

دراتوث!ادكربود

احستيريناومتعدد.هيدروح!ت

وغيرالتشكيلوور!!حداقوي

مكلى.

بامشخدامالثلاجاتوأجزاءالأطعمةحاوياتإنتا-!ويمكن

فراغ)استخدامالحراريوالتشكيلالبتق-تمليتيمنتوليفة

وبعملية(.قالبداخلساخنةبلاستيكيةاحألملسحب

تصنع(،قالبدأخلمنصهربلاستيك)دفعباطقنالقولبة

القولبةعمليةأما.الموبيلياتوإطاراتراتالبطأجزاء

قالب(داخلالهواءمعبلاستيكيةمادة)دولحبالنفخ

!ؤمما!ةو!الستيرين،متعددرغوةأ!شعفتستخدم

المادةهذهوتستخدم.صغيرةهوائيةفقاعاتعر،تحتوي

ومواد،الاستعمالأحاديةوالأكواب،الثلجأو!4لصنع

الأبنية.وءوازلالتغليف

مكوناتهاإلىتكسيرهايصعبالستيرينمتعددولدائن

هذهتطحنذلكعنوعوضاتصنيعهالإعادةالأصعاسية

.كمالئاتتستخدممساحيقإلىاللدائن

تسلطعندماسريعاعنيفافعلردتنتجمادةا!م

تنتجالفعلردوأثناء.قويةضربةأيأوسارةالحىعليها

ضغطتحتالغازاتمنكبيرةكمياتالمتفجرا!ط

الانفجارأثناءالمنطلقةالهائلةالطاقةوز!طي،مرتفع

فالمتفجرأت.كثيرةوحربيةتجاريةفوائدللمتفجرات

ال!شجاربقايامنال!رضتنظيفمنالإنشاءإ،عماتمكن

المبانى.أوالطرقلبناءالجلاميدونسفقطع!ثا،بعد

الذيالنفطانسيابلزيادةالمناجمحفرفى!وتستعمل

تنسفوهي.النفطآبارفيالصخورتحتعصغايوجد

وإذاالفضاء.إلىالصواريخوترمعلالجبالخارلالأنفاق

فىأضرارالهافإن-سبقكما-فوائدجراتللمتةكان

تستعملعندماالحربأوقاتفيوبخاصة،نف!سهالوقت

وإشعالالسفنوإغراق،المدنلتدميرالمتفجرات

الأبرياء.بر-قتلالطائرات

وألمموائل،أوصلبةأجساماالمتفجراتزكونوقد

مؤكسدووقودمنتتكونالمتفجراتك!!و!كن.غازات

(.يحترقالوقوديجعلالذيالأكسجينتنت!ا)مادة

44
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يحدثكيميائياتفاعلافإنالمتفجراتأقوىتنفجروعحدما

اسحوائ!!اوتتحول،أضانيةامنمليونمنواحدمنأقلفي

الانفجارمعتتمدد،سساخمةعازاتإلىالصلبةوالأجسام

ضغطارتفعوكلما.أضعصأواالحرارةعنالنابخأحنجىا

أشد.الانفجاركانأ!غازا

يوأصواأخفاعلىافيألمتفجراتامنمعينةأنواعتتفجر

مناقشةأحلىرص.أص!ضمياثىاا،نفجار1صأشضلبويقة

افووي.السلاح:انف!إ،أصووصةاأط!نفجاراتتفصيلية

المتفحراتمرركيسيةأنواغثلاتةالمقالةهذهتناقش

العالية،والمتفجرات،الابتدائيةالمتفجرات:الحيميائية

المنحفضة.والمتفجرات

.صغيرةبحمياتدهاتداويجص.الابتدائيةا!لتفجرات

منشعرارةألىا!درجة،أط!رارة-أطغاية-حسالعمةوهي

وتشم!ها.تفجبتسبصأنيم!شكنةالساأصكهرباءا

ستايفناترإهـصاص!،اأزيدأصشائعةاالابتدائيةالمتفجرات

شىرئيمسية!مفةكستعم!و،-أ."ا!إشلمينا،صا11
سبه!ص!،صبىس

الفر.الأخرىااتاهتفص،ثلإصاأمفجراتتسمىأجهزة

المفجر.

لقوةتنفحرالانفجار(.)شديدةالعاليةالمتفجرات

حساممية.أقلوأس!ضهاالابتدائيةالمتفحراتمنأضعد

تشملأجةأ!ااالمتفجراتمنالشائعةوالأنواع

قي+لاأ+.ن.!وتيك!"ثس!.ديوآر.النيتروحالسرين

قي.ممتاتحادوهوالبئتوليتويم+!3!إني.إي..وي

.إنجمما..إيجمإ.و،.تي.إن

منتجارياا!شعمالاأجةالعاالمتفجراتمعظه!اتستعملو

أعشابلافييورأ!سرايستعملهاكماالحفر،وأخسف!اأجلى

أجدوصة.اأصقناب!!واالمدفعيةقذائفو

المللدناتتسمىبموادأحياناأجةأ!ااالمتفجراتتمزخ

اشجتمث!أهلدناتاوتسهل.لدائنيةمتفجراتلإنتاج

وتستعمل.متنوعةأشعكالإلىالمتفجراتاحشفتشكيلوا

تستخدمهاكما،القنابلصنر!فيالبلا!شيكيةالمتفجرات

الأرضية.االألغامفيالمسلحةأغواتا

نأمنأكثربسرعةتحترو.المنخفف!ةالمتفجرات

داسرالوصفهيستعم!الذيالبارودأنواعهاوأشهرتنفجر،

.الأخرىاالألمملحةاوالدافعمنأسذخيرةايطلق(دافعة)مادة

أطنخفضة.االمتفجراتمرالناريةالألعابتعدو

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

اسارهـداقصقي.إد.اتمتمصهـ،!!!.دي.آر

اضملةاالأا!اماحر!روللااالألعا!ا

يثرداحصاميثياأولارلعماالمحارا

!سيمماذحيرأ!دادرولاا

يرحلسروقىاا!حثيرةاد!.تي.ي!.ي

يمكن،كالعجينةمتفحراتاللدائئدلآالمتفجراى

دميةشكلفينجعلها)كأنحانقالبأيفيتشكيلها

يسيرا.إخفائهاأمريحع!ماوهذامثلا(

"*إكسدياربخلطاللدائنيةالمتفحراتوتصنع

بملدن،ي!+ع!إنتيإيوبىإكسديآرمنخليصأأو

كىقويمفجرإلىوتحشاجمرنةاطتفحراتتجعلىمادةوهو

عملاءبوساطةاللدائنيةا!تفجراتاستحدمتتنافجر.

تحتلهاكانتالتيالأراضيفيالمقاومةورحاتالحلفاء

المتفجراتهذهواشتهرت.الثانيةأ!الميةاالحر!فيأطاليا

استخدمتهاعندماالعشرينالقرنمنالستيمياتأوائلفي

المسريالجيشمنظمةتسمىفرنسيةإرهاليةمجموعة

لعملاحأ!دائنيةاوالمتفجراتالجزائر.استقلالمنعلمحاولة

.الإركيابي!تب!!تحائع

المتفجر.:أيضانف!!ا

علىتماماللاخرأحدهماالمقابلازرصانانالمتقابلان

ونيوزيلندابأمعترالياالمحيطةالمحطقةتسمى.ضيةا!لأأ!صةا

هذهلأنولآالمصطلبنهذاالإنجليزا!متخدم.المتقابلان

لإنجلترا.تقريبامت!ابلةتقعرالأقصاأا

-0148هـ،)885-759الهنديالمتقي

عالمواعظمحدثفقيه.الدينحسامبنعليأم(.567

منرهانفورفيومولدهجونفور،منأصله.ورععام!!

المكرمة،بمكةوأقامالمنورةالمدينةس!شبالهند.أسدكنابلاد

فىالعمالكنز:مؤلفاتهمن.طويلةمجاورةبعدبهاوتوفي

بمالإيمانوعبارةالعرفانإرشاد،والأفعالالأقوالسنن

غاياتفيالمرقومالرقالولى،معرفةفىالجليالبرهان

القرآنيةالحكمبينالجمعفيالعليةالمواهب،العلوم

والحديثية.

منيتأدفمعقدهدسيشكلالهئدسدلآالمتكررة

عمليةتسمىفأصغر.أصغربأحجامنفسهات!صرأنماط

مهمةخاصيةوهيالذاتىالتشابهلنفسهاالأنماطاتكرار

نإهندلمميشك!!عنويقال.أ!ندمعيةاالمت!صرةخواصمن

تركيباتهأحدش!سليكونعندماالذاتيأضشابهاخاصيةله

الكبرىالبنيةوهذه،الكبرىلتركيباتهمشابهاالصغرى

دواليك.وهكذامنها،أكبرأجنيةبدورهامشابهة

العلماءويهتم.رياضيةمعادلاتالهندسيةالمت!صهـةتمث!!

هذهتكوينإلىتؤدياجسيطهةاالمعادلاتحمذهأنلحقيقة

علىالعلماءالهندسيةالمتكررةساعدت.ألحعقدةاالأشكالا

الطبيعة.فيعملياتلعدةالمستبطنةالمظهاميةأ!سماتاإيضاح

السرخص!،نباتالهندسيةالمتكررةعلىأطميعيةاالأمثلةاومن
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إلىصغيرةمتلتاتإضافةمنتتكونهندسيةمتكررةالثلجيةكوخنبتة

الثلجيةكوخلبتةتشكيلاأعلاهالرسمويظهر.الحوال!كبيرمثلث

مراحل.أربعني

وتتألفنفسها،النبتةشكللهاأوراقمننبتةكلتتألفإذ

السرخسنبتةشكللهاأصغرأوراقمنبدورهاورقةكل

المتكررةشكللهاالأخرىالنباتاتمنالكثيروهناكنفسها.

الأوعيةشكلأنكما.والبركوليالقنبيطمثلالهندسية

الأوعيةتتفرخإذ،هندسيةمت!صرةأيضاهوللقلبالدموية

بدورهاقتفرعالأصغرالأوعيةوهذهأصغر،أوعيةإلىالكبيرة

فأصغر.أصغرأوعيةإلى

ا!لتكررة:الهندسيةالمتكرراتمننوعانوهناك

تتأدف.العشوائيةالهندسيةوالمتكررة،المنتظمةالهندسية

وكبيرةصغيرةتراكيبمنالمنتظمةالهندسيةالمتكررة

المثالسبيلفعلى.دقيقةنسخة،الحجمباستثناء،تكون

كوخبنبتةالمعروفةالهندسيةالنظاميةالمتكررةتتألف

جوانبعلىتترتبصغيرةمثلثاتمنمجملهافيالثلجية

منها.أكبرمثلثات

الصغيرةالتراكيبفتكون،العشوائيةالمتكررةأما

تختلفقدلكنهارياضيا،متقاربةفيهاالكبيرةوالتراكيب

أنماطاالعشوائيةالمتكرراتمنكثيروتمثل.التفاصيلفي

يمكنالمثالسبيلفعلى.الطيعةفيموجودةنظاميةغير

هندسيةبمتكررةوالغيوم،والجبال،الساحليةالخطوطتمثيل

الطبيعة.فيهندسيةمتكرراتالظواهرمنوكثير.عشوائية

لجسيمالعشوائيةالحركةوهى-مثلاالبراونيةظلحركق

الأمثلةومن.عشوائيةبمتكررةتمثيلهايمكن-الماءفيمعلق

ومسارات،النباتاتنموالعشوائيةالمتكررةعلىالأخرى

غيرآخرسائلفىسائل)انتشاراللزجوالتلامس،البرق

الماء.فيالزيتمثلفيه(،للذوبانقابل

922الصينمتلازمة

إلىنفسهاتكررأشكالصتتحهندسيةمتكررةمنمعقدةأنماط

حاسو!الملونةأ!كمورةاهدهأنتجفأصغر.أصعربأ-خحامنهايةمالا

متطهور.

وكارلكانتور،جورجالألمانيانالرياضياتعا.لاقام

بفحصالميلاديعشرالتاسعالقرنخلالفايرستراسر،

غير.الذاتىالتشابهخواصلهاالمنحنياتمنمجموعاتا

.الاهتماممنالقليليجد!شواتلعدةظلالع!كلهذاأن

العشرين،القرنمنالستينياتفيبهالا.هتمامتجددثم

عالموهو،ماندلبروتبينويتبهقامالذيال!حلوخاصة

عامالمتحدةالولاياتفيأستوطنالمولد،لنديب!رياضيات

الهندسيةالمتكررةمصطلحمانددبروتابتكر.أم8ء9

كلمةالمصطبمناشتقوقد.أم759!،م)1،،ح*33(

ثم.منتظمغيرسطحذيمكسورحجرعلىتدلالاتينية

الخطبدراسةقيامهخلالبالموضوعمهتماوتماندلبمصار

ني.ليسيطااحليالسا

تشكلالتيالرياضيةالدوالالرياضياتءكللماءدرس

هذهأشهرومن.هندسيةمتكرراتالبيانيةتمثيلاتها

ماندلبروتمازالالتيماندلبروتم!نموعةالدوال

العشرين.القرنسبعينياتأواخرمنذيدرلممونهاوآخرون

لأنهاالبيانيةتمثيلاتهافيالحاسوبالعلماح!ويستخدم

المجموعةوتشكل.الحساباتمنكبيراعدداتحتاج

ويستطيعالحبر.بلطخةيعرفمعقدا؟لطا،مكتملة

ماندلبروتمجموعةمنمقاطعيكبرأنالحاسوب

لاسلسلةمظهراباستمرار،تتصاغرحدودفوقبتمثيلها

.المتكررةالأنماطممتلهانهاية

)المحاطروطروالنوويةالطاقةانظر:.الصينمتلازماق
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نة.لكهاا:نوا.لمتئبئا

أ!يصأاأبوم(.19-659دهـ،354)303المدنبي

الجغفيأصمدعبدا7!الحسنبنالحسينبنأحمد

أجعفرايعدهرأئهجرياالرابمالؤهـنشعراءسيد.الكندي

إلىنسبهيشهي.أحالماشعراءأبرزومن،أ!ربيةاشعراءأكبر

ولسن.فصاحةذاتعربيةقبيلةوهي،اليمنمنكهلان

المتنبيحياة

بال!صفةكندةحيهـفي303سنةالمتنبيولد.أسرته

عنبالداشيئاتأضاراكتبلاتذحص.علويةامرأةوأرضعته

كانرجدتهسوىألىهـتهعرنفسهالمتنبييذكرولما،أصرته

3رثاؤويدل.رعايتهوتمشئتهتولتالتيهىإذأمهيعدها

أسرتهص-تأ!تارازأ،يحففأأمحا.حبهوبهاتعلقهعلىإياها

شىخا،!على"محسد"،يمسمىأءواحدابنسوى

دإاحتنبيمصادرتمبئو!لا.عراقيةأمهيأشاميةزوجته

لوجه-شعرهأس!شرالا،اأأسفارهفيتصحبهأسرتهكانت

.ال!سرةاصطحابهينفييكاد-عام

شهرر،الحالرقيقةكالتأسرتهأنأ،قوال1وأرجح

أ!حارقةولع!.مهنتهعلىللدلالةأحسقاءابعيدانوالده

ذاتهوإثباتأطدحباتكسبهإلىقويادافعاكانتأسرته

المتفوقة.

فيأمرهأ!أريختلف!كانو،فةبال!صنشأ.نشأته

بدأو.احلول!تاصالأشراصاا،دأرفيهكتابإلىالتعليم

طلباأجاديةاإلىوارتحماوشعرا.وإعرائالغةالعرليةبتعلم

ص!شيئاأسسثيامجاصىصتسبشاأعربيةاالقبائ!!لفصاحة

ول!ش.شافههمرالأعراباأصجاحيرأجلاغةواالفصاحة

إلىالرحيلهـعلى032سشةفعزمالمقامذاكبهيطلا

ديارإلىبغدادمنمصعدارحلتهمساروواصل.بغداد

عين.ورأسونصميبينالموصلإلىثمأضهرين،ابينربيعة

وتبعهالنبوةادعى:فقيل،الشامباديةإلىذلكبعدوانحدر

شقبضحمصأميرلولوإليهفخرجالبدو،منكثيرخلق

ولكن،الرواياتذلكحولوتضاربت،وسحجنهعليه

مستخفاوكانهـ.321سنةفيالسجنأودعأنهالثابت

سراحهيطلة!ومقامهطاللماولكن،أمرهأولأصممجنبا

أسمحن.اأودعهأطياالأميرفيهايستعطفقصيدةأرس!!

التنبي.لقببهأصة!وقدالسجنمنفخرج

العين،م!!ءرجلاكانبألهالمتنبيوصص.شخصيته

بالجرأةوعرف.وحشونةجفاءمنلايخلو،الحلقةتام

حياتهولعلوخورها.النفسضعفعنوالبعدوالإقدام

ومن.وأخلاقهصفاتهفيأثرلهاكانالباديةفيالأولىا

الجرأةعلىإياهاحاضالنفسهخطابهقولهمشهور

:والخاطرة

واتركينفسياالردىحياضردي

والنعمللشاءالردىخوفحياض

بيته:أما

تعرفنىوالبيداءواليلافي

والقلموالقرطاسوالرمحوالسيف

.السيارةالأبياتصتول!يزالف!!ان

اتخاذهإلىعليهاالمتنبينشأالتيأغقرا3حياأدت

إصرارهأبداشعرهويكشفالخبز.بهاظيأحرفةالشعر

اشرث:طلبشي

الرزطلبفىوطالعدريفاق

قعوديعنهوقلقيامىق

تتشكلوأخلاقهصفاتهكانت،اشزتمذاأج!منو

وهوفحعسبيمدحشاعرايكنفلم.حيهبممدهأسهاتصافي

غماريخوضفارساكانب!!أ!دوأ!ةاسيفللا!اش

وصف.أجملويصكلها!الحرر

بالقوةإيمانهالمتنبىأخلاقمنأصفةابلذهيرتبصاو

القوةفكانتوالجبناء.للج!تواحتقارهللأقوياءوتمجيده

بفخر-شعرهفيوصفماوكثيرا.أ!لارمةاصفاتهمن

مكامنمننفسهفيتفجرهوماالقوةهذهمدار-واعتزاز

:قصائدهإحدىصىيقوا!.الإبداع

عدوهيشتهيهاحياةفنال

جبانكلالموتيشهيوموتا

-الحربيجعلأنعهدهلأرلفسهالمتبيعاحمد

فجاء.الأمانيوإدراكالغاياتأضحقيقسميله-دأغوامدارهار

وأهله:مارإاعلىحم!ح!!قويانمسهعرسبيره

بهامعرفتىالأيامعرفومن

راحمغيررمحهروىوبالناس

بهذهمفتونةكانتنفسهأنالمتنبيأخلاقومدار

علىوصبرالنفحه!،مواجهةوفي،الحربفيقوة:القوة

مواجهةفيحتىقوةهي،الإذىواحتمالالشدائد،

:الموت

الجايايلاقىالفتىأنغير

الهوانايلاقيولاكالحات

ارتبطتعمليةمواق!فيالقوةهدالمتنبيترج!اوقد

لدىالضعفهرلم!إواحتقارهأصلحروبوصنمهبصدث

الجبناء:

بذالموتمنيكنلمواذا

جباناتموتأنالعجزفمن

علىأثرهاانعكسالتي-المتنبيصفاتألرزمنإن

جعلهطموححدود،تحدهلاطموح"طموحه-أخلاقه

أمرهايديرولايةفييطمحتارة:الأياممنيريدمالايدري

مجهولفىيطمحوأحرى،وسلطانوجاهعزلهفيكون
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كثيرا.بطموحهالمتنبيشمقيلذلكتحديدا.لهلايستطيع

صلتهفيمؤثرينعاملينالقوةإيثارهمع،الطموحفكان

يلقيانالطموحهذاودفعه.حولهمنوالأحياءبالحياة

لكافوريقولوالأمراء.الحكامبلاطاتفيمطوفامراسيه

بينهما:لقاءفى

راجليزوركأنكثيروغير

والاللعراقيينملكافيرجع

تراخيايحسحينالطلبهذافيكافورعلىويلح

أنالهففلالكألرفيهلالمسكأبا

وتشربحينمنذأغنيفإني

لعصرهثمرةكانطموحهأنالدارسينبعضويرجح

لمنفسهفيالمجدفشهوةوالدسائحل!،بالاضطراباتالمثقل

فيالطامحينأولئكمنغيرهنفوسفيمنهاأقلتكن

نأالمتنبىوجد.وحينزمانكلالأيديتتقاذفهاإمارات

الأتونهذاصدرفيبهليلقيدارهمنيخرجهطموحه

الملتهب.

يترفعجعلهصدقبمالمتنبيصفاتمنالصدقوكان

لدى-الصحدقوهذا،الرجالبأمجادلايليقإذالكذبعن

للجد:صنو-المتنبي

الكذبعنمندوحةالصدقفي

اللعبمنبناأولىوالجد

وما،عصرهأهلحياةعنترفعالمتنبيأخلاقفيوكان

فأخلاقه.والشهواتاللذاتعلىتهافتمنبهتمور

.الموبقاتمنخاليةوسيرتهمحمودة

تبلالمتفوقةذأتهجعلالذيبالعظمةالإحساسولعل

فيهاخاضالتيالمتنبيصفاتمنكان-مرضياحدا

وأالعظمةجنونمنيعانيأنهبعضهمرأىكثيرا.الباحثون

بالعظمةالإحساسهذاأناخرونورأىنرجسيةعقدةمن

المتنبيإحساسمنوزاد.وتفوقهلذكائهطبيعيةامشجابة

مدحهفربطبالمرصاد،لهكانواحسادهأنالمتفوقةبذاته

بهجائهم:

عجيبفعجبمعجئاأكنإن

مزيدمننفسهفوقيجدلم

القوافىوربالندىتربأنا

الحسودوغيظالعداوسمام

اللهتداركهاأمةفيأنا

ثمودفىكصالحغريب

صادقاتعبيرايعبركثيربشعرحافلالمتنبيوديوان

وقد.بالتفوقوالشعوربالنفسألاعتدادهذاعنوعميقا

بممهابةدونالأمراءمخاطبةإلىبالمتنبيالاعتزازهذاأدى

ينشدكانأنهوردللند.والندللصديقالصديقمخاطبة

أجلسهالعلويطاهراوأنالدولةسيفأمامجال!!االشعر

يديه.بنوجلسسريرهعلى

منوافرقدرإلىبالمتنبيالمتفوقةالنفسهذهفأدت

لشمم:واءليال!باسللإحساا

شاعرغيرأرىلاإنيخليلى

القصائدومنيالدعوىمنهمفلم

كثيرةالسيوفإنت!جبافلا

واحداليومالدولةسيفولكن

عليهفتحتصفةوتلكالمداراةيعرفالمتنبييكز!لم

يجامل.يصاؤ%ويكنلمالعداء.وأكسبتهالأذلح!أبواب

فراسأبيمعمواقفهفيالمقامهذافيصشهورةوقصصه

كثير.وغيرهمعبادبنوالصاحبوالمهلبي4خالوبوابن

صانعفلو،أمورهمفييصانعلمإذالأذىمنبكثيرأصابوه

.وأمان-صىفيلعاش

ووفائهحبهفىإخلاصهشخصيتهمقوماتأفيلومن

أحب:لمن

الصباإلىرجعتلوألوفاخلقت

باكياالقلبموجعشيبيلفارقت

مشاعر،وصدقخلقكريممننابعاالوفاء!!ذاوكان

لمقبلمنمدحهمأنسبقالذينالأمراءفه!جاؤهثمومن

وازدراءلهماحتقاراكانإنماوود،إخلاصلعدميكن

لكفس.جعةومرا

فيوتناقضهالمتقلبمزاجهشخصيتهسلبياتصنولعل

عنوالعافينالغيظالكاظمينمنيكنفلم.المواففبعض

بهم:الظنسوءمردهمتشائممزاجمنيخلويكنولم.الناس

ينخدعالناسهذاباكثرغيري

شجعواحدثواأوجبنواحاربواإن

عنيدافعوكانالمالعلىوالحرصبالبخلرميكما

عنقصصاوالمروياتالكتبنقلتوإنىالدع!إهذه

آمالهلتحقيقوسيلةللمتنبيكانالمالأنولادبمر.بخله

والسيادةالجاهأنوادركفقيرةأسرةفينشأفة!بمالمفقودة

جمعأنذلكفيفلسفتهولكن،المالسلطان!!ثيحتاجان

نفسه.الفقرهوالفقر،مخافةالمال

مالهجمعفىالساعاتينةقومن

الفقرفعلفالذيفقرمخافة

منتنبعفلسفةصاحبولكنهبخيلايكنلمفالمتنبيى،

.الحياةفيالبالغوأثرهالمالقيمةخلالهاأدركحقيةيةمعاناة

:الحياةعادياتلدفععونولكنهلذاتهمطلبالديهالمالليس

أستفيدهعسجدفيرشصوما

استجدهمفخرفىولكنها

فييتضح-بخلاتبدوقدالتي-الفلسفة!!ذهوقوام

طلبفيمالهفيذهبالعطاءفىيسرفألاكا!ورانصحه
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مجدبلاالمالفصاحب.المالدهبإذاالمجدفيذهبالمجد

عنهيزوأ!أنيوشكمالبلاالمجدوصاحب،زريفقير

غاية:لاومميلة-نظرهوجهةمن-فالمال،مجده

كتهمالكالمجدفىينحللفلا

عقدهبالمالكانمجدفينحل

كفهالمجدالذيتديرودبره

زندهوالمالالأعداءحاربإذا

مالهقللمنالدنيافىمجدفلا

مجدهقللمنالدنيافىمالولا

شعرهعلىوثقافتهعلمهأثر

ألمشارب.االمتنوعةامعارثمرفيضاالمتنبيديوانيظهر

ممني!شأصمولكنهومتقفعالمشاعرعنيبينفشعره

عنالشعرتخرجالمعارهـاكتىبهذهالشعرإثقاليتعمدون

الدرسكثيركانفاهتنبي.الإحساسولمحاتالخاطرعفو

لها.وملازمتهأ!راق!تاص!تدكابارتيادهشهر،والاطلاع

ساشخاحالأدباءاوأطعوي!تامنعصرهعلماءأشهرلازمكما

عليوأبيدريد:ابنالأصغرالأخفشواالسراجوالن

عمئهماوأخذ.درستويهوابننفطويهإلىوحلسالفارسي

فصاحةأفادقد،أ!صيماأغرآناحفظهبجانبوكان.جميعا

وقد.الباديةفيوجالسهمالأعراباشافهحينوسشا

الآتية:المجالاتوشملتثقافتهتنوعت

فيم!ضرا،أطغةاأ!مجافيمبرزاالمتنبي!طن.اللغة

استشهادهوأكثروحوشيها.غريبهاعلىمطلعانقلها،

أسذياحتابهأحميداابنعليهقرأونثرا.نظماالعرببكلام

!صما.علمهعزيروحففهمنيعجبوكاناللغةفيجمعه

أحباساد!بيوالممدودالمقصوركتابمصرأهلعليهقرأ

قيل.الغلطاتبعضمؤلفهعلىوأخذفصححهولادابن

دونهانفيسةتملاحفدإتحملكانتموتهبعدحضبهإن

.أسفارهفيمكتبتهحملعلىحريصاوكان.بيده

الرالإدهجريالقرنكان.والفلسفيةالدينيةثقافته

فهو.أغلسفيةاالدلالالتذاتالف!صيةبالمذاهبترياقرنا

وتأثر.والمرجئةوالمعتزأسةوالقرامطهةأصشيعةواالسنةعصر

طولعنتنمفلسفةوهيشععره،فيظاهربالفلسفةالمتنبي

شععرهأغراضمنالحكمةجعلترؤيةوعمقتفكير

المتنبيأخذهمافيهاأبانأسةرساالحاتميأصفأوقد.المقدمة

الفلسفةفيقراءتهأثرالمتنبيشعرويظهرأرسطو.أقوالمن

لأجزاءالسطقيتقسيمهفيسماتهتركممابأساليبهاواتصاله

بآراءيتصلماإلىوإشاراتهللمعافيتوأجدهوفيالكلام

.العربغيرمنالفلاسفة

صورةالمتنبيديوانيعك!.التاريخيةمعرفته

دائرةكانتالتيالسياسيةوالصراعاتالتاريخيةللأوضاع

الحمدانيينأحوالمنكثيراالديوانشيفسر.عصرهفى

مواقعإلىيشيركماللثغوروحمايتهمالروممعحروبهمار

والعراقالشامبينتنقلتوعداواتواحلافومعارك

الرالغالقرنفىالحياةتقلبمنحانباشعرهويظهرومصر.

تارةالناسوالتزامالسيامميةالولاءاتبفع!الهجري

.أخرىالاشتزاممنوتحللهم

علىبالغأثرالمتنبيلرحلاتكان.الجغرافيةمعارفه

منخروجهبعد!مياحتهشعرهفيظهرمعا.وشخصيتهشعره

واللاذقيةوطرابلسسورياشمالفيتارةمتجوالا:لغداد

كان.النهرينمابينبلادإلىماضياأوبمصرحالأوأخرى

التيالأماكنبجغرافيامعرفتهفيقويأثرالرحلاتأعذه

مستهدياالجباليعبرأوالصحارييجتازح!تبهاحل

يدركهالاطرقايسلكوقد.والجبالوالنحومأ،نواءبا

الأرضبمجاهلمعرفتهحسنعلىتدأ!طرقابمسواه

منقليلغيربعددشمعرهرفدإلىذلكك!أدىومعالمها.

الجغرافيةالدد!د!تذاتوال!ماكنوالمواضعالأسماءا

بها.طو!اكتيشنماالألختلص

بالقرانتأثرهشدةالمتنبيشعريعكس.بالقرانمعرفته

عقله.علىإعجازهاستولىكماأ!سانهأغرآداقوم:أ!ضيما

انفعل.وحدهنسيجهوشعرشالفنيةمواهبهفتفتحت

وبدبقصصهوجمالمعانيهوروعةأغرآنالبلاغةالمتنبي

حينشعرهفييكونماأوضحالتأثرهذاويبدو.استعاراته

.الاستعاراتوثالثةالمعانىوأخرىأغصصاتارةيستوحي

رحلاته

جورعرفأنبعدحمصرشىالسحنمنالتبيمخرخ

وأقاماللاذقيةفيبالتنوخيينفلحة!الاعداء.وكيدالزمان

التنوخيإسحاقبأبناءصلتهوتوتقت.اشمانمنحيناعندههـا

.شعرهأجملمنقصائدفيهماونظموالحس!تمحمد

يشتغلزمناوأمضىالكوفةإلىذلكبعدارتحل

لأحداثبشعرهالتعرضأوالناسمدحعنراغبالالعلما،

نعلمولا-الكوفةهـمن326فيحرجآ.الفترةتلك

فيوبدا،أضانيةاللمرةالشامإلىمتوحها-خروحهسبب

نأبعدالعربيةالأمةبحالالتأثرشديدحياتهمنالطورهذا

اللاذقيةمنوحرج.والديلمالتركمنالمواليزمامهاملك

إلىمنهاارتحلثم.أخرىمرةاللاذقيةإلىوعادطبريةإلى

لشربنعليبنالمغيثقاصداأنطاكيةإلىومنهاحلب

ملولكنهبها.القوموجوهمنعددامدحكما.أحجليا

.ولبنانحمصإلىفخرجالمقام

وكانعمار.بنبدررحابهـفى328عامفيامشقر

منشيئابلاطهفيالمتنبىفوجدالشمائلحلوعربيابدر

:يقول.أملهوتحددنفسهفالتهجتالاستقرار،
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جديدازماناأمنرىأحلما

أعيداحيشخصفىالخلقأم

بهفأضأنالناتجلى

سعودالقيننجومكأنا

الجود،كلوالجودالأمير،كلالأميربدرفيورأى

سنةحتىحضرتهفىوظلبهالإعجابشسديدوكان

وكتبشاعريتهفتفتحتبحبحبابدروبادلههـ.333

منوتعدبدرا.فيهامدحالتيالأسدوصففىلاميته

:شعرهعيون

بسوطهالهزبرالليثأمعفر

المصقولاالصارمادخرتلمن

وحسادهفأعداؤه،المطابكللهيطبلمالمقامولكن

ليكيدوهالشعراءبهوأغروا،أميرهوبينبينهمالإفسادسعوا

كانأنبعدعنهفشيئاشيئاينصرفالأميروبدأ،بألسنتهم

بحياةتمرسهوعدمبذاتهالمتنبياعتدادولعل.لديهالمقدم

.أميرهوبينبينهالشقةوسعمماكانودسائعسهاالقصور

عندجرشبجبلونزلدمشققاصدابدربلاطمنفخرج

مودةبينهماوكانتالخراسانىأحمدبنعليالحسنأبي

فيها:قالبقصيدةومدحهبحماهوأستظل

يفماملالمنإلاافتخارلا

يناملامحاربأومدرك

عبداللهأبوهـوبها334عامأنطاكيةقاصداوخرج

هذهفيووصله.الخصيبىمحمدبنعبداللهبنمحمد

شوقها،وتبثهإليهاالسيرتسألهجدتهمنكتابالفترة

جدتهوتوفيتدخولها.وبينبينهحيلوأعنالكوفةفقصد

:المشهورةبقصيدتهفرثاها

ذماولاحمداالأحداثأرىلاألا

حلماكفهاولاجهلابطشهافما

صدقدالدولةمميفوكان،دمشقإلىالمتنبيانحدر

السمعملءوصار.الشامأكثرعلىواستولىالروم

علىالدولةمسيفواليالعشائرأبووكانوالبصر،

الدولةسيفبلاطإلىالانتقالللمتنبىمهدقدأنطاكية

علىالمتنبيمثلشاعرايحتاجالدولةسيفوكان.بحلب

مغالمرحلةتلكيصورشاعرأ،بلاطهشعراءكثرة

كلفوجد.العربيةالأمةتعيشهاكانتالتيالبطولات

-شعرهأجملالمتنبيفكتب،صاحبهفىبغيتهمنهما

جلهأوكله-المتنبىسيفياتهوخاصاديوانايمثلالذي

هذهخلالغيرهأحدايمدحلم.بالشامإقامتهخلال

الشاعرذاتول!ششاعرهعليالأميريبخلولم،الفترة

أخرىأسبابعنفضلايحد،د!الذيوطموحهالقلقة

منالرحاليشدالمتنبىجعلتذكرها،فيالرواةأ!مهب

فىالرملةإلىواتجههـ.346سنةدمشققاصداحلب

لهزينالذيكافورعاملطغجابنالأميرومدحفلسطين

كافور.إل!االرحلة

ماكافورحضرةفييجدأنمؤملامصرالمتنبيقصد

سياسياكانكافوراولكن.الدولةسيفلدىيجدهلم

بينيتأرجحوجعلهالمتنبىمقاصدفأدركبارعا،وأددماداهية

عرفشعرياديواناالمرحلةهذهوتمثل.الأملوااليأس

مطلعها:التىقصيدتهأشهرهمنبالكافوريات

عيد؟ياعدتحالبأيةعيد

تجديد؟فيكلأمرأممضىبما

منيأملهكانممايئسأنبعدقصائدهءخروهي

الخالدةالهجاءقصيدةكتبأنبعدمصرمنف!ركافور.

وشاركهـ.ء3اسنةودخلهاالكوفةإلىواتجهكافور.في

منخارجيارجلاأنوذلكبها،ألمتالتياللأحداثفي

بندليرالفوارسأبوإليهفقصدبهاثاركلا،ببني

الكوفةإلىالقائدوصولقبلالخارجيفهربلشكروز،

خرجثمبالكوفةأشهراالشاعروأقام.الطيبأبتفمدحه

حمزةبنعليأمعمهلهصديقعلىونزلبغدا)!إلى

ثمببغداد.السلطانأربابمنأحدايمدحولم،البصري

ثانيةارتحلهـثم354سنةإلىبهاوظلأكوفةاإلىعاد

منهيطلب،بأرجانوكانالعميدابنورالمسله.بغدادإلى

هـ354مشةصفرفيومدحهالمتنبيفقصدهعلإءالقدوم

عضدإلىالرحالشدثمقليلا!تزيدأوشهرينعندهوأقام

مدحهم.الذينالملوكاخروكان،ومدحهبمبرازالدولة

مقتله

سنةبشيرازالدولةعضدبلاطمنالمتنبىأخر

إليهخرجالعاقولديرإلىوصلفلمابغداداهـقاصدا435

وانتهبوافقتلوهضبةوبنيألممدبنيمنالأعرابمزاجماعة

ولكنهامقتلهسببحولالرواياتواختلفت.أمواله

ضبةخالالأسديفاتكهوقتلهالذيأن-علىأجمعت

السابعفيمقتلهوكانقبل.منالمتنبيه!طهالذي

السنة.تلكمنرمضانمنوالعشرين

الشعريةوأغراضهديوانه

وأربعمائةالافخمسةالمتنبىديوانيحوي.الديوان

ديوانهالمتنبيرتبوقد.الواحديإحصاءفىبيضاوتسعين

ديوانظفروما.معهوتدارسوهعليهتلاميذهو!رأه،بنفسه

العنايةمنديوانهبهظفربماوالحديثالقديمفيشاعر

وأربعيننيفاالظونكشفصاحبلهذكرؤقدبموالشرح

علىومنهم،جنيابنوصديقهتلميذهشمراحهو!تشرحا،

الذيالمعريالعلاءوأبووالعكبريالواحديأحمدابن

العصرفيالبرقوقىومنهمأحمد.معجزشرحهسمى

أنهجنيابنفعنبمأشعارهكلديوانهيحوولم.الحديث
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أضافإنهتم.الناستداولهماوبقيالكثيرشعرهمنأسقط

أهلفضلاءلعضسألهلماالديوانإلىصباهشعرمنشيئا

ذلك.بمصرال!دب

مندوالنقادالأدباءامركثيرديوالهعلىعكفوقد

"إنه:حقهفيرشيقالنقالولذلكهذا،يومناإلىحياته

علىحكمهماشيأضقاداواختلف"الناسوشاغلالدنيامالئ

ويتتبعشيئالايراهلالأراالفريق:فريقينفانقسمواشعره

يعيبونكانواشيوخهأنخلدونابنذكرفقد؟!مقطاته

العربية،الأساليباعلىالنسجلعدموالمعريالمتنبيضععر

أبوهلالهؤلاءمنرما.منفواكلاماكلامهمافكان

أعرف"لا:يقولأ!دياوهوالصناعتينصاحبالعسكري

ضمنفإنهالمتنبيغيرم!سترثغيرفيأتيهاالعيوبيتبعأحدا

ومنهبممنها".شيئاأعدمهماالكلامعيوبجميعشحعره

المتنبى،مساوئعنالكتنفكتابهفىعبادبنالصاحب

.آوعيرالمتنبيسرقاتعنالإبانةحتابهفيوالعميدي

شمعره،عنفدافعأخهما،الهذهفتصدىالثانيالفريقوأما

ا!لتنبىبينالوساطةحضابفيالجرجانيكالقاضيوفنه

كثير.وغيرهماالدهريتيمةفىوالثعالبىوخصومه

العصرحتىمزدهرةالمتنبيحولأخالي!احركةوظلت

وشعرهبالمتنبيوعنواالحلبةالمستشرقونودخلالحاضر.

قطعةنشرالذييوليوسهؤلاءومن.منهأجزاءفترجموا

نشرالذيرسكح.جومنهم.حياتهعننبذةمعمنه

ذلككلاشثاء،منوقطعت!!غزليةقطعةعشرة!ست

مؤأغات!ضهمشتصكما.الألمانيةبالترجمةمصحوبا

شارأ!ش!ضتاباطقةامنقلي!غيروبقدربالشموأ!اتصفت

المتنبي.ديوانعنبيلا

شاعرشعرلهحظيماقبولآالطبأبيضمعررزق

مختلففيوتحيرهأثارهالذيالجدلعنففضلا؟سواه

نجدقدوالنقاد،الأدباءبينالأصقاعبكافةالأدبيةالمجالس

هذاعلىتدلالتاليةوالقصة.العوامب!تحتىذيوعالشعره

يوماعليه"دخلتالعميد:ابنأصحابأحدقال:الذيوع

ماتتقدوكانتواجماشوجدتهالمتنبيبهيتصلأدقبل

دلايحزن:لهفقلتل!جلهاواجدافظنته،قريبمنأخته

واجتهاديالمتنبيهذاأجغيظنيإنه:قالالخبر؟ماالوزيرالله

فيكتاباوستوننيفعليردووقد.ذكرهأخملأنفي

بقوله:مصدرإلامنهاماالتعزية

خبرجاءنيحتىالجزيرةطوى

الكذبإلىبآماليفيهفزعت

أملاعمدقهلييدعلمإذاحتى

بييشرقكادحتىبالدمعشرقت

ماإلىالثعالبيأشاروقد؟!"ذكرهإخمادإلىالسبيلفكيف

أشعاركما.والعامالخاصبينالتامالقبولمنلشعره

علىوعكوفهمبديوانهعصرهأهلشغفإلىاواح!ي

نأالصددهذافييروىماطريفومن.وروايتهحفظه

ألانفسهعلىوالى،المتنبييكرهكانبغدادأه!منرجلا

بغداد،منفهاجر،شعرهينشدأوفيهاصريذبمدينةيس!ش

حتىعنهابميرحلذكرهبهاوسمعمدينةدخلىكلماوكان

فأقاميعرفوهفلماالمتنبىعنفسألهمالتركبلادأقصىوصل

نأبعدينشدالخطيبسمعالجمعةيومحانفلمابينهبم،

الحسنى:اللهاسماءذكر

معرفةتزدهلمأساميا

ذكرناهالذةوانما

شيئاتبينمبالغةمنفيهاماعلى:القصةبغداد".إلىفعاد

يعنيكانكأنهوشعرهالمتنبيذكراشتهاروهو،الحقم!

بقوله:نفسه

كأنمادوياالدنيافىوتركك

العشرأنملهالمرءسمعتداول

وأبوابهالشرأعراضمختلفالمتنبيأصرق.الأغراض

الحربيةوالمعاركللطبيعةووصفوغزلوفحرمدحمن

شتىفىفأجادوغيرها.والودوالهجاءأ!والأمثاوالح!صم

فيهايزاحمهأنقلمنهالفسونوانفردالشعر،أبواب

مزاح!ا.

وأحصىبالمدحالشعريةحياتهالمتنبيبدأ.المدح

وأهم.القطععدامدحقصيدة211ديوانهفيالدارسون

معبالكرممقرونةالشجاعةممدوحيهعلىيسبغها!صانصفة

والمطرلالغيثحهممدسشمه:.الممد"أسلاصذ!
.و.-هوس!هـخ

وأبهأنفردومما.تقليديأسلوبوهوالأسد،اأحمحابا

كقوله:والجمالالهيبةفيالأنبياءباحيهممدوتشبيهصاد

الملكفيسليمانيزريزرهمن

الجمالفىويوسفجلالا

ومنميزاتهأنهينقبمالممدوحهفلايمدحأحدامعهإلا

الممدوحويقاسمبنفسهيتغنىأنهمدحهفيماوأبرزنادرا،

له.ندانفسهمنولجعلالقصيدة

وتقديمالمناسباترثاءمنيعدرثائهأغلبالرناء.

فاتكا،ورثاؤهجدتهرثاؤهذلكمنويستشىالعزاء،واجب

يميلنراهولذا.الدولةسيفأختخولةرثاءأقلولدرجة

والسلوانالتعزيةعلىويحثرثائهفىالعق!!تححيماإلى

:الموتفلسفةفيالح!-ويرسل

أهلهاعالقفلوالدنياإلىشبقنا

وذهوبجيئةمنبهامنعنا

سالبتملكالآتيتملكها

سليبفراقالمافمىوفارقها

وفناءالأحبةفقدانعنالحديثإلىينتق!!ماوكثيرا

.الموتوسطوةالدنيا
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حبايحبهاكانالتيجدتهفيكانتمراثيهوأحر

إليهأرسلتأنهايروى؟الفاجعةفيتزيدموتهاوقصة.جما

وأرسلالعراقإلىالشاممنفانطلقالأخيروداعهالتودعه

بهااشتدكتابهوصلهاولمابغداد.فىعليهلتقدمإليها

السرورنفسهعلىمحرمافقال،وماتتفحمتاسرور

موتها:سببوشارحاقتلهاالذي

وترحةيألربعدكتابىأتاها

غمابهافمتبيسرورافماتت

فإننىالسرورقلبيعلىحرام

سمابعدهابهماتتالذيأعد

طابعيغلببابها،فيجودتهاعلىالأخرىومراثيه

الأميروبينبينهالحواجزإلغاءعليهأخذكماعليهاالتعزية

الدولة:سيفأمفيكقولهبيتهوأهل

قلبيفإنسلوتهلبعيثن

سالغيرأرضكجانبتوان

طفراتالدولةسيفأختخولةرثاءفيقصيدتهوفي

كقوله:ليقبلهاوقتهفيالمجتمعكانماووثبات

نعيتمذالليلطويلالعراقأرى

حلبفىالفتيانفتىصالفكيف

ونفسه.بيتمائتيلايتعدىقلي!!المتنبيهجاءالهجاء.

هجائهوأطول.مقطوعاتوأغلبه،فيهقصكميرالشعري

وهجاؤه.كروسبنإسحاقفيوأخرىكافورفيقصيدة

إذاإلايهجولاوهو،الألمعميقالتعبيرصادقوجداني

وصفهحيث،شعرهأجملمنكافوراهجاؤهويعد.أوذي

هجائهمنكثيرفيظلمهولكنهساخرا،كاريكاتيرياوصفا

المواعيد،وخلفوالمكروالمطالالوفاءبقلةفوصفه،له

وبضخامة،لحجامعبداكانوبأنهالوضيعبأصلهوعيره

لمالصفاتهذهأنونسي،ورجليهيديهوغلظمشفره

يستحقبلبها،يذمأنيستحقفلالنفسهكافوريجلبها

أهاجيهوأشهر.الصفةهذهعلىوهوإليهوصللماالإشادة

عيد؟ياعدتحالبأيةعيد

تجديد؟فيكلأمرأممفىبما

وفيها:

مكرمةانحصيالأسودعلممن

الصيدآباؤهأمالبيضأقومه

داميةالنخال!يدفيأذنهأم

مردودبالفلسينوهوقدرهأم

تفرغإذاالباعطويلواصفشاعرالمتنبي.الوصف

يريدهبمامشغولأبداوهوالتفرغهذالهأنىولكن.لفنه

إلىمكانمنالمطارد،والهمومبالمطامحالمتقلالإنسان

بقسطمروقدالطبيعةبالتمئبهنظارنفسهيسعدلم.مكان

وبساتينها،وحلبوغوطتها،ودمشقلبنانفيمنهاصالح

فله،الوصفمنمقفرأنهيعنيلاوهذا،النيلوشواطئ

الثلج:فيقولهمثلمنالقصائدفيالمنثورا-إجدالوصف

مسالكيعليبهاالثلوجلبس

سوداءببياضهافكأنها

:لبنانوصففيقولا،أو

بقطعهاوكيفلبنانوعفاب

شتاءوصيفهنالشتاءوهو

:السحابفيقولا،أو

المفدىالملكأيهاترألم

السحابمنلقيتماعجائب

إليهغيبتهالأرضتشكى

الرضابرشفماءهوترفف

إلىبالإشارةمنهنكتفيوصفمنلهو!وأشع!هـما

شعرهفىلاالوصففيقيلماأروعمنهنقصائدثلاث

بنبدرفيقصيدته:الأولى،العربىالشعرفيب!،فحعسب

طبرية،بحيرةوصففىوالثانيةالأسدفيهاووصفعمار

.بوانشعبوصففيوالثالثة

ومسيلةلأنهاالأوصافمنبطائفةالخيلخص4ابركما

الصيدكلابوصفكما.الحربوسائلمرقمهمة

الطرد.فيوالظي

كانوإنمابقصيدالفنهذاالمتنبييخصلم.النزل

إنهالقولإلىالنقادبعضدفعمماقصائده!لالعفييأتي

النظرةطغيانولعل.كذلكوليس،لايحببالقلسغليظ

الرجولةفىعنفمنشمعرهفييشيعهاأنحاوإ،التي

به،مرتالتيالجساموالاحداثالأمور،:لعاليوانشغال

متكلفا:باهتافبداشعرهفيالغزلبريقأ:خفتالتيهي

معانقةسيفيمنأطيبوكان

الأماليدالغيدرونقهأشباه

كبديولاقلبىمنالدهريتركلم

جيدولاغيدتتيمهشيئا

الجمالتحسرقيقةنفعمئاوراءهيخفيالعنفهذاولكن

:يقولبه،وتنفعل

تحركنيلالىماأناأعتنرة

الأغاريدولاهذيالمدامهذي

العشقفنونمختلفقصائدهمطالعفيدناولوقد

بجمالوتأثر،خيالوطيف،وسقمسهادصن:والغزل

عنوازورارهللأعرابياتحبهعنهاشتهر1،المحبوبة

فرأىالأعرابياتوعايشالقبائلفيتنقللأنه،الحضريات

:ألوانولاأصباغلا،الطبيعيالجمال

بهالمستحسناتالحضرأوبمطما

الرعابيبالبدوياتكأوجه
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بتطريةمجلوبالحفسارةحسئن

مجلوبغيرحسنالبداوةوفي

بهاعرفنمافلاةظباءأفدي

الحواجيبولاصبغالكلاممفخ

وتعاظمهلزهوهأصبيعيةنتيجةفخرهكانالفخر.

ومن.الممدوحبمدحشخرهيقردوكان،بامتيازهوضععوره

!قوأسه:واحدبيتفيويمدحيفخرأنهأمرهعجيب

ابشاعرخدنهاللفظشاعر

الدقاقالمعانىربكلاناط

المتفوقة:ذاتهشأنمعليالشخصهيفخركانماوكثيرا

وكأظبماتشيهىعنكأمط

مثليأحدولافوقيأحدفما

وقوله:

بالعراقومنمصرلتعلم

الفىأنيبالعواممومن

ألتوأنىوفيتوأني

عتىمنعلىعتوتوأني

:قدرهيعلماكانوبشعرهيفخركما

أدبيإلىالأعمىنظرالذيأنا

صممبهمنكلماتىوأسمعت

السائراتالشردلكوعدي

داراالأرضمنيختصصنلا

منالأعداءومصاولتهللحساداحتقارهبهذاويرتبصأ

أسشعراء:ا

شويعرضبنيتحتيومكلأفي

يطاولقصيريقاوينيفمعيف

وهو،أطصائبابتحم!!وبالقوةيفتخرالمتنبيوكان

رميعنيرعويولا،الموتلايهابشارس،الضيميرفض

يحكى،التهلكةإلىفخرهبهأدىوقد.المهالكفينفمسه

القائل:ألمست:غلامهناداهبالهربيسجوكادعندماأنه

تعرفنىوالبداءوالليلالخيل

والقلموالقرطاسوالرمحوالس!

حتىوقاتلالقتالإلىوعاد،اللهقتلكقتلتنيلهفقال

قتل.

وهذهقصائدهشيوالأمثالالحكماالمتنبينثر.الحكمه

حيةتأتيواصذأسك،غنيةتجاربغزبهـرعلمعنإلالاتتأتى

منأسقدراهذاأسهشاعرانجدقلمار.الناسيتناقلهامعبرة

لهذاتفرغواأسذيناأوأشكعندحتىالمتداولةوالأمثالالحكم

علىاطلاعهأيضاذلكعلىوساعده.العتاهيةكأبيالفن

فيالحاتمىله!رذوقد.أجونانواوالفرسالهنودفلسفة

وهناوعدهاأرسطو،أقوالمنمقتبسةبيتمائةرسالته

والثقافة.الاطلاععلىتدلبل،كذلكوليست،وسرقة

أمثلتها:ومن

هلاككانالقوةفوقالشهوةكانت"إذا:أرسطوقال

بلوغها".دونالجسما

المتنبي:وقال

كباراالنفوسكانتواذا

الأجساممرادهافيتعبت

"الأجسامعللمنأشدالأفهام"عل!!أرسصو:وقال

المتنبي:وقال

جسومناتصابأنعينايهون

وعقوللناأعراضوت!لم

يصدهاوإنما،النفوسطبعمن"الظلماأرسصو:أ!وقا

لخوفسيامميةعلةأودينيةعلة:علتينإحدىذلكعن

المتنبي:قالر"الانتقام

تجدفإنالنفوسلثيممنوالظلم

يظلملافلعلةعفةذا

بيتفيتأتيقدبمقصائدهثنايافيمبثوثةالتنبيح!صمة

ذأسك:أمثلةمنربيتنصص!يأو

يرىأنالحرعلىالدنيانكدومن

بذصداقتهمنمالهعدوا

بيتنصصوفى

البلل"منخوفيفماالغريقأنا"

"!العقديستحسنالحسناءغقوفي"

فوائد"قومعندقوممصائب"!

!!السواقيااستقلالجرقمدومن"

"كتابالزمانفيجلي!وخير

تمثيلأصدقعصرهالمتنبيشعريمثل.الشعريةمكانته

سجلفهوواراء،ومذاهبوثوراتقلاق!!منفيهبما

لحياتهصورةشعرهأنكما.لعصرهوصادقحافلتاريخي

ومجدهوعلمهوشهرتهطموحهيتجلىوفيه،المضطربة

وبعدالمعانيبقوةذلككلفيشعرهوتميز.وشجاعته

العاطفة.وتدفقالألفاظوغنىالألحملوبورصانةالأخيلة

قصيدتهوتأخذ،منطقيمح!ص!اعندهأغصيدةاوبناء

الشعراءعليهسارالذيبالغزلللموضوعالتقديمإما:نمطين

منبيتايبث،مباشرةموضوعهفيأصشروعاوإما،القدامى

عنالكهولةفيشعرهويختلف.هناكوبيتاهناالحكمة

مسيفمدحفيأسهقاماشعرهوأجود،الحداثةفيشعره

فيأنالمتنبىشعرنقدتالتيالأقوالاأصدقومن.الدوأسة

المتنبيومعاني.التعليلصعبالعبقريةأسرارمنسراشحعره

تفاعلمنمستمدةوأمثالبحكميأتيحينتكونماأروع

إدراكالمتنبىفيهيحسنتفاعلاالاجتماعيةمإلحياةنفسه

البطولة،ويصورالمعاركيصفح!تأو،الحياةفلسفة
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هذهإلىالنفوسوتميل.والشرفوالشجاعةبالمجدويتغنى

.القوةتمجيدإلىميلاإنسانكلنفسفيلأنالمعاني

والتكلفالمعانيفيالإبهامبعضالمتنبيعلىأخذ

ومع،أصلغوياالشذوذمنوقليل،الصورةعنالتعبيرفي

ارتملصاحبهوألمملوبهمعانيهفيالمتنبيشعرفإنذلك

الشعراءأكثرمنهوجعل،العربيةعرفتهشاعرأكبرإلى

كلفىالعربيةأبناءيرددهشروداومثلاسائرةحكمة

.ومكانزمان

بهوتحفلبه،يتمثلالذيالمشهورمنالمتنبيشمعرأكثر

بعضفإنذلكغمنوبالر.الأدبيةالختاراتمصنفات

فيقصيدتهمثلبعيدا،حداالشوةمنبلغتقصائده

:يقولوفيهاالحمىوصف

حياءبهاكأنوزائرتى

الظلامفىإلاتزورفليس!

والحشاياالمطارفلهابذلت

عظامىفىوباتتفعافتها

وعنهانفسىعنالجلديضيق

السقامبأنواعفتوسعه

فتجرييطردهاالصبحكأن

سجامبأربعةمدامعها

شوقغيرمنوقتهااراقي

المستهامالمشوقمراقبة

شروالصدقوعدهاويصدق

العظامالكربفيألقاكإذا

بنتكلعنديالدهرأبنت

الزحاممنأنتوصلتفكيف

بها،تمرسهوعظيمالحياةفيمعاناتهشمعرهصوروقد

مثل:اسميارةأبياتهفىذلكوانعكس

قناةالزمانأنبتكلما

سناناالقناةفىالمرءركب

نأمنأصغرالنفولرومراد

تتفانىوأنفيهتتعادى

قوله:أو

يدركهالمرءيتمنىماكلما

السفنلاتشتهيبماالرياحتجري

أو:

تجدفإنالنفوسشيممنوالظلم

لايظلمفلعلةعفةذا

أو:

عليهالهوانيسهليهنمن

إيلامبميتلجرحما

.الأدب،العربيالشعر،:أيضانظرا

الموضوعصرعنا

المتنبىحياة-أ

أسرته-أ

نشأته-ب

شعرهعلىوثقافتهءلممهأثر-2

الجغرافيةمعرفته-داللغة-أ

بالقرآنمعرفتههـ-والفلسفيةالدينيةتقافته-ب

التاريخيةمعر!ته!

رحلاله-3

مقتله-4

الشعريةوأغرافطديواز"-5

يوانالد-أ

لأعراضا!

الشعريةمكاذشه-6

أسئلة

.شرهعلىوأترهاالمتنجيشخصيةمكوناتادكر

لحياتهصورةأنهكما،لعصرهتاريحيسجلالمتبيشرإنيقال-2

ذلك.وصح.لةالمصما

والأ!ثالالحكمام!القدرهدالهكالمتنبيشاعرانجدقلما-3

مإلتمتيل.القولهذاناقش.المشداولة

ديهابرزالتيالمجالاتاذكرالتقافة،متنوعكالىالمتنيإنيقال-4

.شعرهعلىأثرلهاوكان

ا!دولةاسيئعنسحوأطالمت!بىجعلتالتياملأممبا!لين

حلب.!ىالحمدامم!

ناقش.قسمينإلىالمتمبيشعرعلىحكمهمفيالاس3انقس6

دلك.

والنقدبالدراسةالمتنيشرتاولتكتثلاثةعناويناذكم7

لترليل.وا

لاقحته!شاعر.!يهايزاحمهأنقلالشعرم!بفمودالمتسبيانفرد8

دلك.

معشعرهفيذلكأثراذكر.وبداوتهبعرولتهيتغنىالمتحبيكالى9

.الألياتببعصالتمثي!!

عسيرمنطقةفييقعالوطنيعسيرمتدزه

بخصائصالمنطقةهذهوتتميز.السعوديةأ!ربيةابالمملكة

بركانيةصخورمنتتكونعاليةجبالفيها،فريا-ةبيئية

ذاتفيتكونتأنهاويعتقد،العربيالدرعت!كمىمتحولة

اوروبا،فيالألبجبالفيهاتكونتالتيالزهضيةالفترة

البحر،سطحمستوىفوقم00037إلىارزكاعهاويصل

العرعرأشجارفيهتكثركثيفنباتيغطاءويكسوط

اتجهناكلماتدريجياالأشجارهذهكثافةتزدأد(،المعمرة

السودةجبلقمةإلىالغربفيالأحمرالبحرساحلامن

علىوكتبت،السحبتغطيهاالجبليةوالقممشرقا.

خلت،سنة3و...إلىتعودورسومكتاباتالصخور

الجبلية؟المنحدراتتجوبالتيبحيواناتهاالمنطقةوتشتهر
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أغوارضوااحفاشر"أاللأرانباراخببراتوالنمورومنها

.أ!عوا!وا

افتتحتهوقدحح!خارا،43....المتنزهمساحةتبلع

اطتنزهداخلىأطزوارتمرصوجد"،أم819عامالدولة

مبنىريفاألها،مدصةوسصأصشيلومتريمبعديمكللى

منصقةمميزاتم!.جارا!إلىالؤديةيهتالص!إعلىالمرحص

اشياحشأحمثبوبلارتن!اعخاأنفراأطصيف11طقسهاا!تنزه

آخرإلىم!طنمنشيهاألمناحايختلف!و.علي!الموسممية

حيثمنالبحرسطحمستوىعنارتفاعهالدرجةتبعا

الأمطار.سمقوطواشطولةومعدلاتالحرارةدرجة

متنزهامنهاجزءك!يمثلأجزاءثلاثةمرالمتنزهويتكولى

بذاته.قائما

ويقعه!سارا،024مساحتهوتبلغالقرعاء.متنزه

أحرعراأشحارفيهوت!ضرأبها.مدينةمنك!ا31بعدعلى

بهتوحدوعاما.أء.أ!تهـمنمنهاأسكثيرايبابممرالتي

إحدىعلىيشرفكما،صخريةوتلالممبسصهآأراضر

المرتفعة.المناطقإلىالمرصلةالصقتمتدحيثعشرمرهمنجانب

والانكساراتالعميقةالأوديةرؤيةيم!شو،تهامةحواف

الجزء.هذافياصصخريةاأطحوا!الحادة

ويقعهكتارا.044نحومساحتهتبلغ.الدلغانمتنزه

أبها.مدينةمنالغربيالجنوبإلىصم27لعدعلي

وأشجار،المتناثرةالصخورتتخللهامنبسطةفيهض!وا!لأ

واديالمتنزهخلالويمر،الأعشاباوصالمميا،الأرا،أصشصأا

المتنزهوهو.الزراعةفيمنهايستفادائتيألمياهاذودأحاد

جانبإلىالإنعسانبيداشراعةفيهأقيمتالذيالوحيد

المحلية،البيئةشجيراتفيهفزرعت؟أ!بيعي11أضباتياالغطاء

بعضوركبت.الشمصودوار،الغربرالطلحمث!!

محتلفة.وألوانبأحجامبعضهاعلىالصخور

ويمكللى.هكتارا883مساحتهتبلغ.السودةمتنزه

تمكللىسودةجبلوقمةأبها،مدينةمرصم25بعد

علىوتسقطالبحر.سطحمستوىعنم0003ارتفاع

كلها،عسيرمنطهقةفيالأمطارامنكسبةأعلىالتنزدهذا

منالكثيروبهالعرعر،أشجارمن!ثيفةغابةوتكسوه

عسير.!مطتمةبهاتتصصا!أطميعيةا،لماطرالسياحيصححال!يص.فصلفيالأرصراتحسوالحصرةسدتزقدعسيرللتنزهعاممنظر
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يستمئحيتالمقربةسالتلسكولاتمرودةعسيرمتنزهفياللطلات

.والسهولالأوديةابماطرالزائرون

علىتطلالمطلتسمىمنطقةوبالمتنزه.البريةالحيوانات

منكبيرةأعدادبالذاتالمتنزههذاويؤم،تهامةوادي

المصمطافين.

المتنزهات؟السعودية،منطقةعسير،:أيضاانظر

وءانمائها.الفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئةبمالوطنية

الطلقالهواءفيترويحمركزالمتخصصالمثئزه

علىمبنية،واستعراضاتومعارضوألعابا،ركائبيقدم

وا!عتخدام.خاصةمواضيعأوأفكارعدةأو،فكرةأساس

المتنزهاتبينالرئيسيالفرقهوالموضوعأوالفكرة

الترويحفمتنزهات.العاديةالترويحومتنزهاتالمتخصصة

ركوبمث!!الترويحوسائلمنمتنوعةمختاراتتقدم

تدارالتيأحملاقةاوالدواليبالمصغرةالحديديةالقطارات

مشاهدةعرباتوتحملثابتمحورحولبالكهرباء،

جوزرميمثلالجانبيةوالعروض،والدوامات،متأرجحة

المتخصصةالمتنزهاتوتقدم.بالبندقيةواشمايةالهند

الفطريةالحياةمثلعامةبفكرةببعضبعضهايرتبطتسليات

الماضي.فيالناسحياةطريقةأوالفضاءأورحلات

عنرسوماالرواديدفعأنيجبالعاديةالمتنزهاتفي

عادةالروادفيقومالمتخصصةالمتنزهاتفيأما،لعبةكل

بالمجانأنفسهمعنيروحونثمواحددخولرسمبدفع

.الدخولبعد

الولاياتفيالمتخصصةالمتنزهاتأوائلافتتاحتم

ديزنيافتتاحتمفقد.الثانيةالعالميةالحربعقبالمتحدة

عامفي-العالمفيالمتخصصةالمتنزهاتأقدم-لاند

أقسامعدةإلىالمتنزهوقسمبكاليفورنيا.أنهايمفيأم9هء

أخرجتهامشهورةأفلاممنمشاهدإلىاستنادامختلفة

والت.،ديزفىان!:.للأفلامديزنيوالتشركة

والتعالمديزنيشركةافتتحتأم719عاموفى

بالقربيقعفلوريدا.فيأورلاندومدينةمنبالقربديزني

التجريبيالأوليالنموذجمركزالمتخصصالىخزههذامن

وقدبونافيستا،بحيرةعلىيطلالذيالمستقبليالغد.لمجتمع

افتتحتأم839عاموفي.ام829عامفيافتتا!!تم

متنزهأولوهوطوكيو،لاندديزنيديزنيالت11مؤسسة

.المتحدةالولاياتخارجلديزنيمتخصص

متخصصمتنزهأولوهو-لاندديزنييوروواشتح

عامفماباريسمنبالقربلافاليمارنافي-بأوروبالديزني

تبلغضخمترويحيمجمعمنجزءوهو،ام299

لاندديزنيمتنزهوصار.باريسمساحة:عمسمساحته

أنحاءفىالمتخصكمصةالمتنزهاتبهتحتذيذجانموال!صلي

فيالمتنزهاتمنكثيروتخصصت،ا.لمتحدةأ!لاياتا

.بتكساسهيوستنفيآستروعالممثلواحدة،موضوعات

بثقافةتتعلقموضوعاتفيأخرىمتنزهاتوتخصص!ت

أمريكامتنزهمثلفيها،الحياةوطريقةا.لتحدةالولايات

كاليفورنيا.فيكلاراممانتافيالىشخصمصأحظمىا

البلدانفيتدريجياالمتخصصةالمتنزهاتانتشرت

ففي.الميلاديالعشرينالقرنأواخرفيالأخرى

منفئثتيرالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينيارت

وفتحتللجمهور،أبوالهابإنجلتراالمتخصصةالمتنزهات

فيللجمهورأبوابهابأستراليامتخصصةمضرهاتكذلك

فيالمتخصصكمةالمتنزهاتمنهاتالآنوتوجد؟.الفترةنفس

العالم.أنحاءكل

تقدم.المتخصصةالمتنزهاتفيالإنسانماي!ءب

لشركاتملكاماتكونغالباالتي-المتخصصةالمتنزهات

للزوار.التسليةوسائلمنجداكثيرةاصاعاأ-خاصة

غالباتاريخيةموضعوعاتأمماسعلىالمبنيةفالمتنزهاتا

،المثالسبيلفعلى؟بالمتاحفشبيهةمعارضفيهامايكون

كورنوولمقاطعةفيهلسقفييضمفلا(!بردزمتنزه

المل!فعهدمنالطيعيبالحجمحقيقيةفريةبانجلترا

المدينةشوارعأحدتضمحقيقيةحوانيتبعكافكتوريا

وموقفجويةلغارةالعاموالجو،الثانيهالعالميةالحربخلال

عادية.وطائرات،مروحيةطائراتفيههـكروصلىطائرات

الأسترالية،فكتوريابمقاطعةوبولاراتبندجو"نكلوفي

تهافتعاصرتمدنشسوارعفيالزواريتجولأنيمكن

عشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتفيالذهبعلىالناس

أحدعبرالأرضتحتبرحلةالقياميمكنهمكما،الميلادي

الذهب.مناجم

الموضوعذاتالمتنزهاتفييكونأنويمكمق

مملكةمتنزهأقيم،المثال!مبيلفعلى،حيةعروضالخيالي

بمقاطعةكورلىمنبالقربالسحريةكاميلو!ت

عالمفيآرثرالملكبلاطأساسعلىبإنجلترالانكشاير

ميرلينعرضالجذابةعروضهوتتضمن.الومعطىالقرون
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ختد!)أعلاه(ديىىي:اكتأحمعامتلىاللتخمصةديزنيمتنزهات

صاص!؟شاتىمعااتشحعاتهدهحرر؟سويا،ارالزرملاي!!

.تإي*أتا5إشا!ص!أشا،مع!حرئياترت!ص

وم!شوفاتأ!مقور،باأ!سيداشنوا!شعراضات،السحري

بعضتحتويقدو.الوسطىالقرونمو!يقىمنمختارة

متنزهفيضمابمحيوانيةغرائبعلىالمتخصعصةالمتنزهات

ب!تمنأجابأمشرابكوينزلاندساوثبورتفيالبحارعالم

الدلف!تتصوربحريةحياة،الكثيرةالجذابةعروضه

أجحر.اوأسد

المتحصصةالتنزحماتكلتوفر.وزلاقاتركائب

.أطياهاأحابأو،لاقاتوافى،المراوغةوعرلات،ركائب

فعلى؟المتنزهاتموضوعاتوالزلاقاتالركائبوتعكس

المتخصصةالأقساماأحدوهو،الخيالعالمافيالمثال.!

شيالأوأ!االمتخصصالمتسزه-أضونآألراجفيالخمسة

اشواريستطع-بإنجلتراستافوردشايربمقاطعةنيا،بريماأ

مرحجةفيدامسظلامفيحلزونيشك!بفيالدوران

فيباللعبيستمئالأطفالكماالجحرالاسود،تسمى

ضيقة،مائيةزلاقاتداخلولالانحراف،السباحةبرك

منأ!ديدباآلتونبأبراجالماءفيالامعتمتاعويم!ضهم

!وينزلاندفيالبحارعال!افيويوجد.ايثيرةالمائيةالألعاب

الحر.طللسقوماءزلاقةبألمشراليا

ركائبمايدعىإثارةوأكثرهاالخيفةكائبالرمن

متنزهفيإخوانبنبومعحائببا،دفهده،البيضالمفاصل

التيدإنجلترا،ضتمقاطعةفيمارحيتفيالبيضالمفاصل

،المثالسبي!!شعلى.أجيضاالمفاصلركائبفيتتخصص

علىرأساركابهعموديةحلقةفيأسدائراالنجمةقطاريقلب

كط!لة.دائرةفيبركالهيدورحينماعقب

المتنزهاتعلىينفقالذيالمالمنكثيريستخدم

تتخذأنويجبالروادسلامةتأم!تفيالمتخصصة

،الاحتياطاتكلالمتنزهاتتلكبإدارةالقائمةالشركات

اشتباكأومقاعدهممنالناسلممقوطإم!صانيةعدملتضمن

منظموويقوم.اشكوبآلاتفيما،بسهمأوشعورهها

كشفتإذامؤقتا،المركبةباغلاقالمتخصصةالمتنزهات

نأيمكنكما.المركبةفيخطأأيأصسا،مةاضوابصألهم

الذينالزوارعلىالضوابطلعضالمنفمونايفرض!

أ!موابطاتلكاتباعالضروريومن،صباتامريستعملون

أعسلامة.الدواعى

الدولتخصصهاأماكنالوطنيةالمتنزهات

والحيوانات،الأرضلسطحالطبيعيةهرايفاأعلىللحفاظ

والتاريخيةالثقافيةالأهميةاذاتحنالأماا5وبيئتها،اشبرية

والتعليما.والمتعة،للترويعفرصاتولىهـالمتنزهاتر.أحلميةوا

والمحافظةبالطيعةالمهتم!تالأولئكدافعهتابةت!صنحسما

علىالمتنزهاتعنالمسؤولةأسلطاتا:!رحرعليخا.

معالمهايغيرأوبها،يضرقد،تدخ!أيصحمايتها

أ!صلية.ا

وطنيامتنزهاأنشأتدوأ!ةأولالمتحدةياتأ!لااوتعد

دولةوعشرينمائةمنأكثرفهناكالانأما.أم872عام

كالمحميات،مشابهةأماكنأووطنيةمتنزهاتلديها

الولاية،ومتنزهات،الفطريةالحياةومحميات،الطبيعية

العقدنهايةتأتولم.للولايةالتابعةأوالوطنيةوالغابات

منأكثرهناككانحتىأحشريناأ!رنامنأضالسعا

حولأغطريةاللحياةومحمياتطنيوهـشه0053

منمايقربمجتمعةالأماك!اححذهوتغصيالعال!ا.

.ال!رضمن2كما0004).00

إفريقدامتنزهات

الفطريةبحياتهاإفريقيافيأ!طنيةااشنزهاتتشتو

للسياحة.رئيسيجذبمصعدرتشكلفهيولهذا،الوفيرة

يمكنحي!المكشوفةالسافاناأقاليماالتنزهاتتلكوأه!ا

فيصعبالغاباتأما.بسهوأسةالحيواناتملاحظةللزوار

المفترسة.حيواناتهامشاهدةوأصيهاإالوصول

والجنوبيةالشرقيةإفريقيادولمنعددفيالأناتوجد

متنزهاتهاعلىألمماماوقائمةمزدهرةسياحيةصناعات

إفريقيا.شرقفيوتنزانياكينياشيالحالهوكماأ!طنيةا

منأكثرأ!طنيةاكينجامتنزهاتمساحةوتبلغ

تا!عافومتنزههومساحةمتنزهاتهاقأ!جر2ب00034

منويعتبر2،كم00021نحومساحتهتبلغالذيأ!طنيا

وأصغرها.العالميالمستوىعلىالوطنيةالمتنزهاتأكبر

ويعد2،كمأ51مساحتهتبلغالذيأ!طنيانيروبيمتنزه
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نيروبيمنمتراتكيلوثمانيةبعدعلىلوقوعهشعبيةأكثر

منأنواععلىالوطنيتاسمافومتنزهويحتويكينيا.عاصمة

وأفراس،والفيلةالرقطاء،والنموركالجواميس،الحيوانات

الوحشية.والحمر،والخرتيتوالأسود،والتشيتا،النهر،

بهجرةالمشهورأ!طنياسيرنجيتيمتنزهتنزانيافيويوجد

كيليمنجاروومتنزه،الجفاففصلبدايةعندحيواناته

مانيارابحيرةومتنزهإفريقيا،فيقمةأعلىوبه،الوطنى

الجوأميس.قطعانمنضخمعددوبهالوطني

كروجرمتنزهشهرةإفريقياجنوبمتنزهاتوأكثر

لصيدكمحميةام898عامأسسرالذيالوطني

،الجاموسمثلحيواناتعلىيحتويوهو.الحيوانات

نوع004منوأكثر،والأسودالرقطاء،والنمور،والفيلة

ذاتالبجعةمثلللانقراضمعرضماهومنهاالطيور،من

إفريقياجنوبفييوجدكذلك.والبوم،الورديالضهرا

الوطنيهوانجومتنزهالجميلالوطنيفكتورياشلالاتمتنزه

منطقةوهو،الوطنيبانإتوشاومتنزه،زمبابويفى

العالممناطقأغنىمنويعدناميبيا،شمالفيمستنقعات

زامبيا.فيالوطنيكافوومتنزه،الفويةبالحياة

بولممطسابقا()زائيريمقراطيةالدالكونغوفيويوجىور

الذيالوطنيفيرونجامتنزهمنها،المتنزهاتمنعا-دإفريقيا،

كأشجارمقباينةوبيئاتنشطةبراكينءعلىيحتوي

الغوريلابوجودويشتهر.الثلجيةالجبالوقممالسافانا،

حيوأنيةحياةالكاميرونفيالوطنيوزامتنزهوافي.الجبلية

التيالزرافاتمنكبيرةأعدادمنفيهابماوصفعةغنية

الفيلة،توجدكماالأكاسيا.غاباتانتشارزيادةمعتتزايد

ومنالماء.وظباءوالأممود،(،الأرض)خنزيروالاردفارث

وذوالبط،الأرضيةالبوقيروطيور،النعامةالمتنزههذاطيور

لأيىمض.الوجها

تلكمنعدداأقلإفريقياغربيفيالوطنيةوالمتنزهات

دبليومتنزهأشمهرهاومن،القارةجنوبيأوشصقىفيالتي

بنين،فيالسافاناوبلادجبليةمنطقةيحتلالذ.يالوطني

فىالوطنىكوميمتنزهوكذلكوالنيجر،ة،سو،وبوركينا

ال!خ.ساحل

ويقع،الوطنيتوبكالمتنزهيوجدإفريقيا!ضمالوفي

هذاويغطي.المرتفعةأطلعرجبالمنالغربىأ،الاتجافي

.م4).00منأكثرارتفاعهيبلغالذيتوبكالجبل!المتنزه

الىورا!اناتمنكتيرمشاهدةبالإمكانحيتتزانيافىمكشوفهسافاناممطقةوهوالوطي،سيرنجيتيمتزهعبريطوفالظباءمنقطيع

الحسوية.هجرتهاحلال
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وغزالأ!ذي!!،اعديمالمغر!قردالمتنزههذاحيواناتومن

الأصلع،امنجلأبوطيورهمنوأ!مبع،اووالشيهما،،الحوفييه

الأسود.االجماحذاتوالحدأةالملتحيوالنسر

آسدامتنزهات

آ!عياشرقيجنوبرجنويمنالأكبراالجزءيمتاز

فيشديد،تماقصرأإأدىمما،العاليةالس!!اليةل!شافته

من!خيرثتأدرأتحد5ومجتمعاتخا.الحيوانيةليئاته

والحيوانية،اخباتيةاالحياةيهددالذيالحص!!الحكومات

منئا.أخادرةاالأفواالحمايةومحمياتمتنزهاتفأقامت

البالداحيوانلحمايةهسيفارمحميةا!م!تاأنشأتفمثلا

الضخم.

أصبحالذيأ!مدياأصمراوهوآخر،نادرحيوانوهخاك

المتنزهذلكفيبما،المحمياتمنعددفي،الحمايةتحتالان

سفوحعندا!طنيا!وهـبتمتنزه،الأولاالهسديالوطني

جيرأجونمتمزهصعد5.دأئهىمنأ!قر!لاأ!ملاجا،اجبال

دأ،لأ!طبيعجةبيئةاحرغوحاراتولاجةفيالوطني

آساافيضىأ1!!اردشتجامتمزهوجحميالمادر.الآلمميوي

أ،تجوأ!!جبوفهـهفيويوجد.أغرناوحيدالخرتيت

سنغاي.أياححورأ!انمافيأي!أندرمانيبورفي،الوطني

أفضلأ!نداسطرشىالوطنيكنهامتنزهالناسبعضويعد

أ!ند.افي!ةالفص!!الحياةوتنوععنىلمشاهدةم!!ان

أنجكورمتنزهآممياشرقيجنوبمتنزهاتتشمل

المثيرةحميرأطلالعلىيحتويالذيحمبوديافيالوطني

!جنابالومتنزهويحتوي.المطيرةبالغالاتوالمحاطةللإعجاب

م!نوع008ص!أكثرعلىبماخيزيا،،صباحفيالوطني

نأكماأطيور.امننوعء..منوأكثرالسحلبيةأخباتاتا

وببعضبطيورهمشهورتايلاندفيأ!طنياحاوايامتنره

البراكينوتشكل،المتنوعةوالحيواناتال!جيرةال!وف

ابووماونتمايونبركانمتنزهات!ياا،هتماامحور

فقدمانيلافيالوطنيباتانمتنزهاماأخملم!ت.افيالوطنية

خلالهناكحدثتالتيالمعاركد!صىلإحياءأئشئ

أم(.1459)939أخانيةاألميةالعاالحرب

كم000.342مساحةعلىوطنيامتنزها08اطيابادو

الأراضيلقلةونسبةأزفر.-هاكونحيفومتنرهأجملهاو

الأراضىملاكمساعدةعلىتعم!!الح!ضمةفإداجابادافي

أنبالدكرجديرالأحاذ.اأطبيعةاأ!جماعلىالحفاصأعلى

خاصة.ممتلكاتأجابانيةااف!حماتأراضيربم

ونيوزيلنداأستراليامتنزهات

المناطقمنالعديدونيوزيلنداأمشراليامنك!تضما

،يورككيبجزيرةشبهمنحجيرجزءأمثلتهامنر.البرية

غربيفيالوعرةكمبرليزومناطقشسمانيا،غربىجموبو

الاراضىغرليجنوبشيأممثيفةاأمحامماتزاأجا،أ!شرا

منكثيروخصصنيوزيلندا.جزيرةجسويفيا!رتفعة

عينأجزائهاوبعضوطسيةمتنزهاتأض!صناطساصه!!كحذه

المثالممبيلفعلى.أقوىحمايةيعصيهاممابرصةمماطة!

وأالأخشابلشركاتستراليةالأمةلاتسمإلح!ص

فيالبريةجاجونجالكمنطقةمناطقلاستغلالالتعدين

لايسمحويلز،كمانيوساوثفيالوطيكوسيس!صمتنزه

فيها.المبانيإنشاءأوقالص!إبإقامةأيضا

فيالوطنرالم!يالمتنزهأستراليامتسزهاتمنو

منوتلالأ،وعرةساحليةأرضازلغطييرهـ.رنيوساوث

المطرة.الغاباتفيالبريةالأزهارباأمخنيةااشمليالحجر

(القرن)وحيدالخرتيت

محميحيوادالهندي

كاريرنجامتمزهفىحعيمم!

ي!آسامولاية!يأ!طميا

الهند.شرقيلتممال



علىصخورالأولجالر

تقعضخمةقبابشكل

غربيكم03بعدعلى

وهذه.أيرزصخرة

تشكلالبارزةالصحور

روأوا!متنرهمنجزءا

الحدودفيالوطي

لأستراليا.الشمالية

فيمتنزهأقدمثانيوهوم،!187عامفيالمتنزههذاأنشئ

الأمريكية.المتحدةالولاياتفييلوستونمتنزهبعد،العالم

للبوسومالقليلةالمواطنأحدالوطنيكومعيسكومتنزهويعد

حواليالوطنيالمتنزههذامساحةوتبلغالنادر.القزمالجبلي

فيويوجدويلز.ساوثنيوأراضيمن2كم064/6

أرنهم،أرضحافةعلىلأستراليا،الشماليةالحدودمنطقة

المتعلقةالبدائيةالصخورببعضالغنيالوطنيكادادومتنزه

المليئةوبالمستنقعاتوبالمراعي،الاصليينأستراليابسكان

أولورومتنزهأيضاالمنطقةهذهفييوجدكما.بالتماسيح

الأيرز.صخرةعلىيحتويالذيالوطني

بين،وطنيمتنزه003منأكثرعلىكوينزلاندتحتوي

بحيراتبهاالآبار،منالمياهوفيرةوأقاليمصحراويةأرأض

وهي.الأولجاسالرمليةوالصخور،وشلالات،عذبة

كم31بعدعلىتقعضخمةقبابشكلعلىصخور

منجزءاتشكلالبارزةالصخوروهذهأيرز،صخرةغرب

لأممتراليا.الشماليةالحدودفيالوطنيأولورومتنزه

الذيالوطنيجرامبيانمتنزهفكتوريامتنزهاتوأكبر

والحياة،النباتاتمنفكتوريامافيثلثعلىيحتوي

الفطرية.

تارلإلىنيوزيلندأفيالوطنيةالمتنزهاتتنظيمويرجع

المتنزهاتوتوفر.أم898عامبهاوطنىمتنزهأولتأمميس

بريةمناطقمنهاوكثير.الفويةللحياةمهمةمحميات

متنزهنيوزيلخدامتنزهاتوأهم.طرقولاأبنيةفيهاليس

منالغربيالجنوبيالجزءفىيقعالذيالوطنيفيوردلاند

كم2أ2!...حواليالمتنزههذاويغطيأيلاند.ساوث

الطيورمنفريدةأنواعوبه،الجميلةالجليديةالمناظرمن

النيوزيلندية،الكياوببغاء،لهلاجناحطائروهوكالكيوي

أضيوزيلنديةاوالمتنزهات.والتاكاهى،النيوزيلنديةوالويكة

فيوتقع،وإيجمونتوتونجاريروأورويراممطالأضى

وممر،نلسونوبحيرات،تسمانأبلومتنزهاتأيلاندنورث
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أيلاند.!عاوثفيوتقع،كوكوجبل،أسبرنجوجصلآرثر،

جبلقمةوهينيوزيلنداقممأعلىكوكجبلمتنزهوفي

العالية.أغممامنوغيرها،بالثلوجالم!ياةكوك

أوروبامتنزهات

متنزهاوهمام،9091عامبالسويدمتنزهينأولأقيم

وتعد.السويديةلابلاندفيالوطنيانساريك(أبيس!ض

أوربا،فيالمتنزهاتإقامةفيأيضاالرائدةالدولمقإيطاليا

المناظرعلىيحتويالذيباراديسوجرانمتضزهاتهافأقدم

قامت.والوعل،الشمواهظبيموطنوهوميلةابالألبية

الأولىالتمهيديةبالخطواتأوروباشرقىدو!،بعض

ضرقيفيويوجد.الطبيعيةالبيئةعلىالمحافظةلسيا!مات،

متنزهمنهاالتيالمتنزهاتمنعددالحاضرالوقتفيأوروبا

موطنوهوتشيكاجمهوريةفىالوطنيال.تفعالتتارا

الماء،وثعالبوالمرموط،والوشق،،المتوحشةأقططوا،الدببة

موطنبولندافيالوطنيبيالوفيسكيومتنزه.والذئاب

الأوربي.الثورأوالبسونتناسل

وسهولالصنوبريةالغاباتفيالصيدأنروسياأدر!ت

الحياةعلىسلبياتأثيراأثرتالاقتصاديةوالتميةالتندرا

الجزأينفىكبيرةمناطقالحكومةخصصتولهذا.الفطرية

لإنقاذطبيعيةحمايةمناطقالبلادمنوالأوربيالاسعيوي

.الانقراضعلىأوشمكتالتيالأحياءأ،محشافمنكثير

غطائهامنكثيرأزيلفلقدالصكمغيرةالقارةوباأوأما

منف!ضيرولهذامنها.المعتدلةالمناطقفيولاسيما،النباتي

لسطحمظاهرعلىيحتويالقارةهذهفيالوطنيةالمتنزهات

البشريةوالنشاطاتاشراعيةالأعمال-حورتها،الأرض

التقليديةالأشكالحمايةإلىوتهدف.الأخرى

والمناظر،الفطريةالحياةوحماية،الأرضلا!متخدامات

ا-لمميلة.الطبيعية

فيالوطنيةالمتنزهاتبصيانةالبريطانيةلحكومةتقوم

ممتل!صاتليعستالمتنزهاتفهذهذلكومعيلز.ووإنجلترا

ئر؟
-
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شيحدودها.داخ!!بالعبورللزوارلايسمعوربماعامة

عشرةبريطانيافيسميتالشمرينأغرناخمعسينيات

منطقةمتنزه،بيكأصعةمقامتنزه:هيوطنيةمتنزهات

الجنوبي،دايفدساح!!رودارتمورو!شودليا،،البحيرات

وإكسمور،ديلز،ويوركشاقيمورز،يوركوشمال

هدهمساحةتغ!!وبيكونز.وبريكونونورثمبرلاند،

مر%9أو2أكم4004مجتمعةالوطنيةالمتنزهات

إنجلترافياشيفيةأطجنةاوتشرفوويلز.إنجلترامساحة

الوطسية.المتنزهاتهذهعلىوويلز

ثلاثةبهاواص!شأصنية،ومتنرهاتأسحتلندافيلابوجد

بمناظرهامتميزةأصيةومنطقةوأربعونإقليميةمتنزهات

مساحةمن%أ3تمثلمجموعهافيوهي.الخلابةالطبيعية

تخضعالتيالمناطهتكحذهفيالتطوربعضوهناكألممحتلندا.

أس!صلندا.شىاشين!يةاللجسةمعللتشاور

اهواردصيانةمحلص!أجةأصشمااأيرأضدافيويوجد

الحماأذاتا!ناطقحو!أ،،مستشارةوالريفيةالطبيعية

تسعينياتفيمناطة!تسععددهابلغوالتياشائع،الطيعي

2.كم284تببامساحةوتغطياطيلاديالعشرينالقرن

تدارفإنهاأيرلنداجمهوريةفيطنيةأصاالمتنزهاتأما

وأكبرلالجمهورية،أ!طنيةااطتنزهاتم!صصبوساطة

فيالوطميفسمستبورنمتنزهالأبهـأصديةالتنزهات

حصيري.بمقاطعةكيلارني

الشماليةأمريكامتنزهات

الذي،يلوستونمتنزههوالعالمفيطنيومتنزهأول

.أم872عامالأمريكيةالمتحدةلاياتأءاح!ضمةألسشه

متنزها94الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتاكأفيوجدالآنأما

وتمثل04439/123حواليمساحتهاتبلغوطنيا

البلاد.مساحةمن%2منمايقرب

المتحدةأ!لاياتافيالوطسيةايتسزهاتحمذه:تشتثهر

بمياههمعروثيلوستونومتنزه.الحلالةبمناضأهـححاالأمري!صيةا

وبحيرأته،الضحمةولشلالاته،أغوارةاوينابيعهالحارة

أريزوظ،لايئرىالوطنجةالحت!زهاتأحدلوصفه!حميهو1،الملوطا!ححريةاأئصهوحوااطتيرةممماضرهويتميز،ح!م6.1عمقهيملغكانيونالجراند

ال!مريكية.المشحدةبالودلايات

ء،.ع

،
!
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كالدببة،متنوعةفطريةحياةمنفيهيوجدوبماالمتلألئة

مغاراتمتنزهفيويوجدوالأيل.والموظ،،والإلكة

الرواسبمناشكالنيومكسيكوفيالوطنيكارلسباد

منصاعدةوأخرىالكهوفسقوفمنهابطةالكلسية

أيضاوهناك.الأرضتحتعظيمةتجاويفتزينالقواعد

الشرقية،المعابدتشبهالجيريةالأحجارمندقيقةتشكيلات

الجليدية.الدالاتمنمعكوسةوغابات،الغريبةوالحيوانات

الأوليمبيالمتنزهفيويوجد.الصاعدة،الهابطةانظر:

كثافةتقاربكثافتهامطرةغاباتوافمنطنبولايةالوطني

القطعبهاتحيطوعرةقممعليهاوتطل،الاستوائيةالغابات

فيالوطنيكانيونجراندمتنزهويعد.الضخمةالجليدية

يمتدحيثالعالمفيالطبيعيةالعجائبمنواحداأريزونا

منحوائطوله،الأرضباطنفيكما،6حوالىإلى

فيويوجدوالحمراء.والأرجوأنيةوالبنيةالسوداءالصخور

يحتويالذيالوطنيالمتحجرةالغابةمتنزهأيضاأريزونا

والتيقزح،قوسبألوانالملونةالأشجارجذوعبقاياعلى

السيمان.بملايينأعمارهاوتقدرأحجارإلىتحولت

الوطنيةللمتنزهاتدقيقنظامكندأفىيوجد

مساحتهاتبلغوطنيا،متنزها35علىيحتوي

بفلووودهومتنزهوأكبر.2كم000.022حوالي

بينالحدودعلى2كم0.0844مساحتهيبلغالذيالوطني

منقطيعأكبروبه،الغربيةالشماليةوالأقاليمالبرتاولاية

الشمالية.أمريكافيالامريكيةوالثيرانالجواميص

استاسيهواتل-متنزهالوطنيةالمكسيكمتنزهاتومن

قمتانلهمابركانينعلىويحتويالوطنيبوبوكاتيبيتل

بيكوومتنزه،سيتيمكسيكومنبالقرببالثلجمكسوتان

وهي)سيتلاكتبيتل(أوريزاباقمةويضم،الوطنيأوريزابادي

الجميلة.بمناظرهيتميزكما.المكسيكجبالفيقمةأعلى

الوطنيتيكالمتنزهالوسطىأمريكامتنزهاتتشمل

وبه،القديمةالماياحضارةآثاريضماوالذيجواتيمالا،في

المطيرةالغاباتحيواناتذلكفيبما،متنوعةفويةحياة

العنكبوتي،والقرد،المرتفعالصراخذاتكالقردةالتقليدية

والتابير،اليغور،ونمر،والاسلوت،والكسلان،النملوآكل

المهددالعييناتذوالتركيمنهاالطورمنأنواعأيضئاوبه

منمتنوعةمجموعاتأيضايوجدكما.بالانقراض

التوسالجبليالمتنزهويعد.والزواحف،البرمائيةالحيوانات

ذاتالوصمطىأمريكامتنزهاتأحدالوطنىكمبانادي

كثيرةأنواععلىلاحتوائهالنباتلعلماءالخاصةالأهمية

النباتية.النطاقاتمن

الوطنيآيلاندزفيرجينمتنزهيكونأنالمحتملومن

الولاياتفيالوطنيةالمتنزهاتخدماتبصيانتهتقومالذي

الكاريبى.البحرجزرفيالمعروفةالمتنزهاتأكثر،المتحدة

الجنوبيةأمريكامتنزهات

سكانها.بقلةالجنوبيةأمريكامنكبيرةسماحات5تمتاز

نتيجةمتزايد،لتدميرتتعرضالطبيعيةبيئاتهافإنذلكومع

والتنمية،البشريللاستيطانجديدةأو،ليملإقامة

في،المطرةالغاباتنطاقفىالحالهوكما.الاقتصادية

منعددالبرازيلففيذلكومع.الأمازونحوض

إقليموهو،الوطنيالأمازونمتنزهومنهاالوطنيةالمتنزهات

نهرلحدودالمتاخمةالمطرةالاستوائيةالغابارتمن

يمتدالذيالوطنىإيجواكومتنزهيكونوقد.تاباجوس

متنزهاتأشهرإيجواسو،شلالاتوبهالأرجنتينداخل

البرازيل.

البيئةعلىالمحافظةمجالفيرائدةالأرجنتينوتعد

طبيعيةمناظرمتنزهاتهاففي.الجنوبيةأمريكاؤيالطبيعية

جلاسيارسلوسمتنزهيحتوي،المثالسبيلفعلق.رائعة

الجنوبفيبيرودولةمعالحدودعلىأواقعاالوطني

الأوديةتملأضخمةبحيراتمعجميلةجبالىلى،الغربي

الجليدية.

متنزهالجنوبيةأمريكافيالرئيسيةالمتنزهاتوتشهل

إنجلشلالاتعلىيحتويالذيفنزويلافيالواعلنىكانيما

الوطنيكيتورومتنزه،العالمفيالمائيةالمساقطأعل!اوهي

أجملمنتعدالتيالضخمةكيتورشلالاتوبهغايانا،فى

التابعةالجلاباجوسجزرمنوجزء،العالمفي1،إئيةالمساقط

جبليةقمةأعلىوهيهواسكارانقمةوكذلكللأكوادور،

بيرو.في

واضازيل.الأرجنتينبينالحدودمنتبدوكماإيجواكوشلالا(تمنظر

إيجواسومتنزهمنكم3عرضهالمجلغالتيالشلالاتهذهرؤيةويمك!

.دلمدكورتااالدولتاديرهتدالذياأسطنيا
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وأدرك،النجاحمنكثيراالوطنيةالمتنزهاتحققت

نتيجةالمبيعيةاأصبيئةبالحقالذيالتهديدالناسمنكثير

واسعتدميرإلىأدىالذيالعالم!عكانفيالسريغللتزايد

إلىبالإضافةهذا،أجيئةاتلوثوإلىالفطريةالحياةلبيئات

ا،ممتمتاع1يريدونالمدرسكانمنمتزايدةأعداداأن

!سهوأصةأكدناب!!الألتتهـالامنالسياراتومكنتهما.بالطبيعة

مناصنيةأ!ااطتنزهاتواستفادت.الريفيةبالمساطقوالتمتع

شعبيةأحشو.أ!يعةأباالاهتماموتحديدإحياءحركات

الحيوانية.المجت!عاتبيئاتتهددبدأتالمتنزهاتمنالكثير

فيأعبرىاكىسموجبالمتنزهزار،المثالسبيلفعلى

زائر51).00الأمري!صتيناوتنيسىكاروليناشمالولالمجي

التاريخ،ذلكمنسمة45بعدول!شأم،349عامفي

أممثجراشهرةوأدترائر.ملاي!ت.38إلىالزوارعددوصل

أماكنبتخصيصرتأحسلصاأاقيامإلى،المتنزهاتهذهمن

أطحياةالمتنزهمساحةمعظماعلىوالمحاشظة،للزيارةمعينة

الفوية.

صرامةأكترنحوعلىالوطنيةالمتنزهاتبعضروتدار

اطتنزهاتإدارةنفقاتفمثلاالآخر.بعضهاإدارةمن

مرتن!عة،ت!ضدأضاميةاالدوأ!بعضشىالكبرىالوطنية

!عالسيطرةفيصعوبةالمتنزهاتمعلطاتوتواجه

لايريدونأصيادينابعضفهناكالجائر.الصيدعمليات

الفيلةالآخرونتيذحينفيلعائلاتهما،الطعامسوى

تزدادأنالأحيانابعضرفيويحدثأنيالها.علىللحصول

إلىيؤديمما،المحميةالمناطة!فيالحيواناتبعضأعداد

طاقةلهتسمحلامماالجائرالرعيجراءمنأضخريباخطر

الحيواناتلعضاختيارالحالةهذهمثلفيوالح!!.المراعي

وقتلها.

فبينما.المتنزهاتحوأ!أضظراوجهاتفياختلافهناك

أطمتنزهاتواكترويحىأضعليمياأرروراأن،الناسبعضيرى

يدتتدخلألأيرىالآحربعضهمافإنوأمعاسي،مهمدور

ذأك.أم!شماا!يعيةاالمتنزهاتهذهفيالإنسان

الوطنية،المتنزهاتإنشاءإنأجيئةاعلماءبعضيقول

للأحياءالطبيعيةالبيئاتعلىالمحافظةنفسهالوقتوفي

فقد.المحليينللورصانمشاك!!يسببقدالفوية،والحياة

حقوقهامنوحرمانهاالصغيرةأغبائلابعضطردإلىيؤدي

أططرودوناهؤلاءيعانىوربماأ!ا.أوطاناتعتبرهامناطقفي

مغادرةعلىأحبرواإذاالموتوربماالفقرالمتنرهاتمن

الوطنيةأطمتنزهاتأصةالفعاالإدارةوتتطلب.بالقوةأماكنهم

الخصصةالمناطقفييسكنونالذينالمحليينالسكانتعاون

المواردصيانةإلىفنظرتهممنها،أ!ربباأوللمتنزهات

الإداريةالاستراتيجيةمنجزءاتكونأنيجبالطبيعية

.للمتنزهاتالعامة

التراثقائمة،الفطريةالحياةحمايةأيضا:انظر

بمالوطنيعسيرمتنزهبمالطبيعيةالمواردصيانةبمالدولى

وانمائها.الفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئة

ضلعينذوعاديهندسيش!صلالأضلاعمتواري

الاخرانالمتوازيانوالضلعان.دفسهالطولأعمامتوازي!!،

علىليستوأضلاعهالأول!ت.أصضلعيناصمختلفأ!بصوأ

قائمة.اجازو

.الأضلاعرباعي،المعين:أيضاانظر

.الجمباز:نظرا.جهاز،زيالمتوا

وأالمترابطةالأرقاممنسدسدةاشياضياتفيالمتوالية

أنواعثلاثةتحددالتاليةوالأمثلةالحدود.تسمىالرموز

.أجاتالمتوامنشائعة

وهكذا.1،2،3،4،5،6الحسابيةالمتوالية

وهكذا.02،4،8،61،32الهندسيةالمتوالية

وهكذا.2،4،6،8التوافمةالمتوالية

التاليةالحدودتت!صن،التوالياتهذهص!ص!!وفي

وأ،المشتركالفارقتسمىمختلفةبصرثالأولاللحد

العدديةالمتواليةفيحدكلويتكون.المتواليةأساس

الفارقالمثالوفي.الأسبة!الحدإلىثابتةكميةبإضافة

الهندسية،المتواليةفيحدك!!ويتكونواحد.هوالمشترك

المشتركة.النسبةتسمىكميةفيالأسبة!االحدبضرب

هيالمشتركةأضسبةا،المثالوفيأ!ندممية(االمتوالية)أساس

،اعتياديكسرهوحدفكلالتوافقيةالمتواليةفيأما.2

طريقةلنفسيتكونوالمقامواحد.قيمتهفيهوالبسط

.2هوللمقامالمشتركالفارقالمثالوشي،العدديةالمتوالية

العلمفيالمشاكلمنكثيرحلىفيمفيدةأجاتوالمتوا

الفائدةحسابالمتوالياتتسهلفمثلا.أ!الأعمااومجال

صيغاالرياضياتعلماءطوروقد.الفائدةان!:.المركبة

عددأيمجموعولإيجادالمتواليةفيحدأيقيمةلإيجاد

الحدود.من

منأكثرالحسابيةأصيةللمتوايكونقد.الحسابيةاللتوالية

الأمثلةشيذلكوتحضح.مشتركفارقمنوأحخر،أوأ!حد

اضالية:ا

الحسابيةالمواليةالمشتركالفارقالأولالحدالمثالرقم

23،2،5،8،11،1417

.5-3،أ،-32،3،1

.111،2،21،3،-أ

22

ص.3س+ص،س+2س،س+ص!،ص!س
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تساويأي11الرالغالحدقيمةأالمثالففى

الآتيبالشكلكتابتهاويمكن3.+2+3+3

معالأولبجمعحدأيقيمةإيجادويمكن3.أ(-2+)4

واحد.ناقصالحدودعددفىالمشتركالفرقضربحاصل

نلهوالمجهولأوالأخيروالحد

د(أ)ن+أ=دل

هي:للمثالالأولىالستةالحدودومجموع

نألاحظ.2+5+8+11+41+17-57

مجموعوكذلك،91الأخيروالحدالأولالحدمجموع

الحدومجموع91-41ح!5الخامصوالحدالثافيالحد

الستةالحدودومجموع91-11+8هووالرالغالثالث

الأولالحدأضمعافثلاثةأو3*91مايساويوهو،57

الحدودمنعددأيمجموعفإنوعموماوالأخير.

فيمضروباالحدودعددنصفهو،الحسابيةللمتوالية

الرمزماستخدمنافإذاوالأخير.الأولالحدينمجموع

لى:المطلوبةالمعادلةتكونالحدليد،لمجموع

لى(ل+أ)=مر2=لى

الأولالحدفيهايتنوعأنيمكن.ا!دسيةالميوالية

المثالفىشضحكما(المتوالية)أساسالمشقركةوالنسبة

الاق!:

..4الهندلمية16المتوالية2.6أإلمشترالنسبة:الحدالأولمثال

3أس2،أسأس،،أسا

أسرأ-مجهولحدأيقيمةأنجالمثالويبين

.مرةان-عاملاتستخدمسأنيعني،أن-والأس

فيالسادسالحدحسابيمكنالمعادلةهذهوباستخدام

كالاقي:المثال

486=33*3*!ر3*3*2=2)3(5=6ل

حسابهيمكنالحدودمنعددأيمجموعأنكما

بالمعادلة

دسأ-أ=مد

س-أ

أالمثالمنالأولىالأربعةالحدودمجموعفمثلا

كالاتي:تحمسب

4)3(2-2-2162

08=-2=3-أ=4

مجموعفإنصحئ!واحدمنأق!!سكانتفإذا

س(.-أ)اأالنهايةمنيقتربالحدودمنلانهائيعدد

المتسلسلة.انظر:

المتوالية.المتسدسدة،ان!ر:.الحسابيةالمتوابة

المتوالية.المتسدسدة،انظر:.الهئدسيةالمتوالإبة

!يثاوفدواميلانيزيونالمتوانشعب.شعبالمدوا!(،

000.01نحوأفرادهعدديبلغ.الجديدة-تينيابابواإلى

فيوضواحيهامورسباىبورتفيرتميمونشخص

.الجديدةبابواغينيا

نحومنذالمنطقةهذهإلىالمتوانيينأولوصل

مسافةعلىتقعالتىبابوا،سكانووصل..عام000.5

ذلك.منأسبقوقتفي،مورسبايبورتمزاقريبة

يتحدثالتىاللغاتمجموعةإلىالمتوانيينلصءوتنتمي

نساءوتتصف.وفيجىنيوهبريدزجزرفيالناسبها

وقد.الخزفيةالأوانيصناعةفىالبالغةبالمهارةالمتوانيين

الأوانيمقايضةتجارةفيعديدةلقرونافي!أنيوناشتغل

خليجحولالمقيمينالقبائلرجالمعبالساغوالخزفية

باسمتعرفتجاريةمهامفييخرجونكانواحيصثبابوا،

الشراعيةسفنهمفيالخزفيةأوانيهميحملونو!3هيرى

.تواسلاكاطتسممالتى

فلو.9!امالأرمن!ددةسمةرابخ!!ا!ا،المثو!ط

67،:كالتالىأوزانهننساءخص!هناكأنافترضنا

جمعحاصلفيكونكجم،62،68،9664،

المجموعهذاقسمناولو.كجم033-جميعاأوزانهن

-033:5أي،السيداتعددوهو،خصحممةعلى

متوسطفإنوبالتالي66.الأرقاممتوسطيكون66،

يمكنذلكوعلى.كجم66هويدأتأدأوزان

المتباينةالأوزانليمثلالواحد،الوزنهذاأستخدام

فعلاتزنإحداهنتكنلموإنحتى،الخمس،للسيدات

الحسابىالمتوسط،عادةالمتوسطعلىيطلق.كجم66

الحسابي.المعدلأو

الإحماء.،الوتيرة،الوسيط،المعدل:أيضاانظر

إحصائيمقياسالمتوقعالعمرمثوسهط

مجموعةتعيشهاأنيتوقعالتىالسنواتءددلمتوسط

يعتمد.اللهباذن-المعينةالأعمارذويمنالناسمن

فيالعمرلتقدمنتيجةالوفياتمعدلعلىالمقيا/سهذا

تغييرعدمافتراضمع،معينوقتوفىمجتفاسعين،

معدلانخفضوإذا.المستقبلفيا!وفياتمعدل

العمرمتوسطيرتفع-عادةيحدثكماا-الوفيات

المتوقع.

الصحيةالشؤونومسؤولوالاجتماععلماءيست!مل

مجتمعفيالوفياتمعدلآثارلتحديدالمتوقعال!نمرمتوسط
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أقساطقيمةلتحديدأضأم!تاكاتشرتستعملهكماما،

.الحياةعلىالتأمين

عندالمتوقعةالأعمارمتوسطبينالتاليالجدوليقارن

يختلفصالأقطهار.محتلففىوالنساءأ!أطرجابالنسبةالميلاد

شىللاختلافدتيجةلآخرقطرصتالمتوقعالعمرمتوسط

نجدعموما.أطعيشةاومستوياتأحامةاالصحيةالمستويات

أدنىبينما،الصناعيةأ!الدوفيالمتوقعالعمرمتوسطأعلى

انحتارةالأقطاربعضفيالمتوقعالعمرمتوسط

النساءالرجالالقطر

إفريقيا

3،154،45أثيوبيا

7.349.74أنجولا

2.378.73وعئداأ

9،947.35بننن

2،649.74فاسوبرركينا

3.834،24بوروندي

7.939،44تشاد

9،451،95توحو

9،070،57تونس

6،668.86ئرالحزا

1.141.44الوسص!!إفريقياحمهورية

.4.26967!!ريقياجنوب

3.932.14روأندا

6.543.14الديمقراطيةالكونعو

8.345،44زامبيا

4،047.34بويزمبا

8.642.15العاجلساحل

.1.55158المسمغال

43.52.55ال!سودان

6.343،94ليونسيرا

5.450.55الصومال

6.355.57غانا

9.144،14غينيا

0.552.95ال!ساميروفي

8.544.94الكونغو

.551055.كينيا

.861166.ليبيا

3.55.306ليبيريا

3060.64.ليسوتو

.344647.مالي

.1.25056مدغش!ر

826..958صصر

466.2.07المغرب

938.6.04ملاوي

2.540.15مورتحانيا

ومعمنها.الإفريقيةخاصةالناميةالأقطارافينجدهمتوسط

النساءعمرمتوسطنجدجدايسيرةاستثناءاتوجود

.لالرجا!!أعلىالمتوقع

822هـ،247-)702اللهعلىالمتوكل

المهديمحمدبنالرشيدبنالمعتصمبنجعفرم(.861

كان.العباسيةالدولةخلفاءأحد،أ!اسياأطنصوراابن

لرجالالقطرا

4،66موريشيوس

6،64موزميةط

0،34لميجرا

د1،4ليحيريا

سياآ

0،07رالأردا

5،54نسارأ!عا

7.85إلدونيسيا

7.46ديراإ

1،65لاكستاد

4.55سغلادلق

1.57لورما

0.56تايلاند

4.96سريلالكا

.273سنعا!ورة

4.56سوريا

9.66الص!!

9.46العراق

9.26الفلمن

9.57)إسرائياعالمحتلة!فلسص!!

4.63فيتاء

8.47كمبوديا

.467الحنوليةكوريا

8،96أ!يةلشصااحصريا

8،27لكويتا

2،05وسلا

3.66السعوديةامحربيةااكملكة

.963منعوليا

4.52نيبال

.158الهئد

.576اليابان

الهادئالمحيطوجزرأستراليا

5.47أجاأممترأ

6،08يدةالحدغينيابوالا

8،27ايلندنيوز

النساء

7"،2

4،ءه

3،46

6،،5

3و

،3

،7

ء،

،7

،\

،3

73

66

58

78

67

66

68

67

73

77

محمء

68

8،86

57!3

2،08



وأمه(،واسطقربدجلةنهرعلى)بلدةالصلحبفممولده

ليتولىتربيتهفياشتركت،شجاعاسمهاخوارزميةولدأم

م(847هـ،)232الواثقأخيهبعدبالخلافةبويع.العرلق

عرف،العباسيةالدولةفيجديدعهدمفتتحععهدهوكان

الأتراكفيهغلبالذيالعصروهو،الثانيالعباسيبالعصر

منبالحدفبادر،والإدارةالجيشفيالدولةزمامعلى

قادتهم.منوالتخلصسلطانهم

الأقطاربعضفيالمتوقعالعمرمتوسط

القالر

أووويا

نياسباأ

نيالباأ

نيالماأ

إكد!يرأ

ليايطاإ

دحالليرأ

نيايطابر

بلجيكا

ياديلغا

لولئدأ

نماركلدا

فيامارو

لمسويدا

سويسرأ

فرنسا

فتلحد!

!برا

يملتروا

لئمساا

لخدأهو

فانليوا

لبيضماءاروسيا

ل!سكاوسس!لبوا

تيااكرو

تشيكاجمهـوريه

استوتيا

آيسلندا

لاتفيا

لتوأنما

ونيامدلى

وقامدلد

روعميا

ايرجالى

5،74

14،7

لا2،3

72،،

4،؟7

!8،1

لا931

733،

.،لالأ

،8،

9،72

،8،8

8،ء7

لأ4ر8

3،74

لا2لم2

4،67

34،!

جم!7لم4

لألأ،4

لأهلم2

2.66

472.

،؟46

7،،،

464.

ء،66

17كا!

7.64

963.

ةرنحتاا
)تابغ(

النسماء

2ء81

6،76

لأ9لم6

7،78

978،

7،97

7،،لأ

لأ؟،6

978،

8،74

7،81

"3،2

9،97

7"،،

8"،9

4،،8

8،،7

"،"ل!

لأ3،7

\،لالأ

لأ3،7

!1،1

74لم8

36!2

9!ءلا

7،71

2،74

.أم499لعامالأرقام

(.الأمريكيةالمتحدة)الولاياتالمركزيةالخابراتوكالةالمصدر:

924اللهعلىالمتوكل

بلادفيحليسبنالبعيثبنمحمدفتنةعلىقضى

الفرجبنمحمودوفتنةم(،948هـ،32)4أذربيجاز!

بهدموأمر.القرنينذووأنهالنبوةادعىالذي،ب7النيسابور

المنازلمنوماحولهطالبأبىبنعليبنالحس!نقبر

وتستغل.تحرثمزرعةذلكموضعواتخذوالدور،

الإمارةطلبالذي،أشوطبنبقراطفتنةعاصوقضى

بأرمينيا.

العطر

سلوفيسيا

نياوكراأ

فيايوكوسلا

ليةأالشهمريكاأ

وردإهـسلفا

ثئما

حوتو،،أديميدتر

يكاماجا

الدومينيكافيجمهورية

جواقيمالا

كشدأ

كوبا

يكاسفاركو

لمكئلممكا

جوانيكار!

ييمىها

سوراهتد

المم!حدهـالأمري!لةالولايات

الجنو!يةأمريكا

الأرجثمين

أروجواي

إل!كوإدور

بارأحواي

البرأزثل

بوأجفيا

بيبرو

تشيهد

فئزويلا

كولومبيا

الرجمههالى

لأ!!4

لأء،ه

!أ!3

،4

،3

،2

،2

،9

!7

،7

،9

،4

،2

ء،

؟أ

لأ،

6"

6،

9آ

65

72

68

لألأ

87

63

الئساء

لأ4،8

لأ"،4

76،*

لأ7

73

لأ6

لألأ

7،

،7

لأ9

77

لأ3

68

76
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،جانأجمسفراكورمنألباثللادإلىجيوشة!مارت

لشتغلبألاالناسوأمرالبلاد.أركانوطدوا!مالكومهد

وغزا.القرانخل!تمحنةوأنهى.والسنةبالكتابإلاأحد

852و185هـ،923و238و237أعوامفيالروم

قصروبنىبئرها،وحفر،الماحوزةمدينةبنى.م853و

الأتراكاقادةقتلهعلىتآمر.اللؤلؤةلهويقاللها،الخلاشة

المنتصر.والله

المتوكل.نوالانظر:.دوال،المتوكل

أول،متىإنجيلصاحبمتىالقدي!.القديسمتى،

عليهالمسئىحياةصتفيهتحدثالذي،الأربعةاالأناجيلا

المسئالاتنيرس!!أحدإنهمتىقال.ووفاته-أصمعلاما

ولوقامرقصرإنجي!أنا،إ.أطضرائبجابيامتىكانعشر.

بعف!رأىوتحد.ليفىصانأضرائباجابىاسمأنيقرران

الألاحيلىاوأر،لتىأخاقياالاسمكانأجفىأنالدارس!ت

أصسائداأ،،عتقادصبقامتىويعذ.كفسهالشخص!إلىتشير

الارامية.أراحبريةبا!ضصربماالديأ!الأهاالإنجي!مؤلف!

!كمتىأنيعتقدزناطعاصري!أ!دارس!تامنكثيراأنإلا

قاموقد،باليوناليةأصا،كتبالإنجيلوأن،المؤلف!هويكن

وبلادإشريقيافيبالتنصير-معروفهولماطبقا-متى

بعيدال!صاثوليكالررمكنيسةوتحتفل.ماتحيث،فارس

الشرقيةال!صيسةأماسعبتمبر.21فيمتىأغديسا

رسلانظر:نوفمبر.61شىبعيدهفتحتفلالأرثوذكسيةا

المسيح.

الحديقةلباتاتمنثلاثعدىأيصدقاسمالمتيولا

لي!صةأزهارله،بالليليفوحأسذياالشتويالمتيولا،الختلفة

الحوأالمتفرعأصغيراأضباتاهذاونجدأطيل.باتتفتحعطرة

والمتيولا.ملحوظةقرونثمرتهشمةوفيأوروبا،جنوبفى

ي!صنصعيرةأزهارلهاأخرىشعتويةنبنةوهو،الفرجينى

وثمارقصيرةسعاتولهاليلحيا،أوأحمرأوأبيض!لونها

برومبتونباسمالمعروفالمتيولاهخاكثم.قرونبهاليعست

والذيالعاديالمتيولاأو

سما6.حوانيإلىيرتفع

أبيفرلونهاعوةأزهاروله

قرمزيأوأحمرأوورديأو

أصفر.أو

فيالمتيوالألباتاتتنمو

وتحتاخ،الجنوبيةأورولا

مم!أمفللامشمسام!صانا

حدإلىوقلويةخصبةترلة

الليولاأزهار.لسيط

لهبرية.ا:نظرا0لمثا

الحقيقةأنأصحابهايرىنظريةاعلسفةافيالفمالدلآ

)المحسوس(.المادةعالميتعدىعال!اشيح!اممةالمطلقة

الروخ!.أوالعقلأوالوعيفيكامنةالحقيقةأنويرون

روحانية.أوعقليةإماالحقيقةفإن،ةأصف!إاأ!ذهوطبقا

تمسكحيث،الماديةالمعارضةأغلسفيةاةاخفأاعلىيفلهتو

الماديةالموضوعيةالأشياءمنتتكونالحقيقةبأدالماديود

بحتة.ماديةقوةوتح!صمخاوحدها

الإنجليزيالأسقفادعىعشر،الثامنأغ!رناأوائ!في

إلاليسالطبيعيالعالمأن،بارحصليحورخوالفيلسوف

الفردية.والأرواحالإلهىالعقلفيالأف!صارامرمجموعة

مستقلالهوجودلاالطبيعيالعالمفإن،صلىأجارأضسبةوبا

أحق!!.اعر

إلىباستخفافينظرونالبدايةفيأضاسامعفماوكان

نعرفهماكلوجودحقيقةتن!صوكأنهاتبدرالأنخا.أجةاطثا

وأشجاروجبالمجراتمنم!ضنأءأحااهذاأنص

صمويلإن:القصصإحدىوتقول.سحابوناطحات

الثامنالقرنفيأصشهيراالإنجليزيأ!ساتباحوو-جونسون

يمكنفي"هكذاالشهيرةكلماتهوقالحجرارحط-عشر

".باركلىدحض

شصللاأمرصمويلتعليقأنأجينالمثامعظمايرى

الماديالعالموجودينكرلمأنهباركليادعىر.بالموضوع

العالمحقيقةحولتدورنظريةأجتهفمثا.حقيقيأنهأو

هيالماديةالأشياءأنكلىلاروزعم.جودهوشيسرألاديا

وال!روا!اللهبدونتوجدأنيم!-تل!أص!ضهار،أصهـحق!يقى

شىءلأيليكونأنهيرىفإنهأجاركليأصسبةوبا.الأخرىا

ما.روحخلالمن!صنأ!فلابدجود،ر

التاسعالقرنوخلالعشرالثامنأغرنأراكأهـاوفي

وهيجلكانطإيمانويلمث!الألمانأزوسفةاحاوأ!عشر،

إظهارحاولوا،قالم!إبشتىبالمثاليةاشأثرينمرواخرين

دونالعقلعلىتعتمدأنهاأو،روحانيأمرالحقيقةأن

المثاليينفإن،الواقعوفي.الماديأحالمالحقيقةإنكار

عنتماماتنفصلاكتيالحقيقةأنفييجادلونماكثيرا

فإن،المثاليةنووجهةومنمعرفتها.أصايم!لا،العقل

العقل-عنمنفصلةالماديةالأشياءاوجودوهي-الواقعية

العالم.حقيقةفىوالريبةالشكإلىتؤديالتيهي

طبيعةف!صةحولالجدلفيالمحدثوننواهنمراستمر

الحقيقةأنيعتقدونأديتاصيزيقيوذاا!اقعيونشا.الحقيقة

عنمنفصلانوطبيعتهاوجودهاأنبمعنى-أمرموضوعي

يوافقونالميتافيزيقي!تالواقعيينمعظمشإنومدأصكعقولنا.

الطريقةوأنفقط،لنايبدوكماإلااأحاانعر!لاأنناعلى
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وخلفياتناوحواسناعقولناعلىتعتمدلنا،العالمبهايبدوالتي

يمكنلاالنظروجهتيمنكلابأنالواقعيونويعتقد.الثقافية

بينالخلافهذاحلإلىتوصلواوقد.صادقةتكونأن

عقولنا.عنمستقلةالحقيقةأنفكرةبرفضالنظروجهتي

بمف.و.ج،هيجل،جورج،ركلىبا:أيضانظرا

الميتافيزيقا.بمإيمانويل،كانط

إخراجهقبلالبوليحفظمجوفعضليعضوالمئائة

،الناسمعظمالدىاختياريايضبطالمثانةوإفراغ.الجسممن

.الأخرىالثديياتمنولكثير

عظامأحدوهو،مباشرةالعانةعظمخلفالمثانةتقع

عنالمثانةإلىالكليةمنباستمرارالبوليختقل.الحوض

عبرالمثانةمنويخرج.الحالبينيسميانأنبوبينطريق

ويسمى.الجسممنليخرجه،أوسعأنبوبوهو،الإحليل

ويحيط.المثانةعنقوالإحليلالمثانةفيهتلتقيالذيالمكان

يسمىالذي،الطوقوهذا.المثانةبعنقالعضلاتمنطوق

المثانة.منالبولخروجيمنعالذيهوالإحليلمصرة

وعندما.البولمنلترنصفمنلأكثرالمثانةتتسع

فتتمددوتتسئبطانتهاالعضليجدارهايرتخىالمثانةتمتلئ

الرغبةتسببوالتي،الدماغإلىالإشاراتإرسالفىوتبدأ

ترتخيأنيلزمالتبوليحدثوحتى.التبولفيالشديدة

وتدفعالمثانةجدارعضلاتتنكمشثم،الإحليلمصرة

عنها.خارجاالبول

.البولسلسالتبولضبطعلىالقدرةعدميسمى

،العضلاتضعفمنالكبارلدىالبولسلسويحدث

هذهوتشمل.متنوعةأخرىأسبابمنأوالكبر،بسبب

المتاسة

اللإحليل

إلىالمولويدحل.أمملىاسبا!متمراريأتيالذيأجولاتحزدالمثانة

الإحليلطريقعنويحرح.الحالبهورفيعأنبوبطريقعنالمثاسة

أوسع.أنبوبوهو

جراحية،عمليةأثناءللإحليلتحدثالتيالى"صابةالأممباب

علىتؤثردماغيةسكتةأوللضرر،المثانةأصنمصابتعرضأو

.للتبولالدماغتنطم

.والسرطانالمثانةالتهابالعامةالمثانةامراضتشمل

بكتيرية،التهاباتمنالمثانةالتهابحالات3معظوتنتج

تقاومالتي،الحيويةوبالمضادات،بالأدويةمعالجتهاويمكن

بغيرتركتإذا،الكلىإلىالإصابةتمتدوقد.الالتهاب

الجراحية.بالعمليةالسرطانيةالأورامإزالةوبجب.علاج

ليزيل،المثانةداخلللنوالمثانةمنظارالجراحويستعمل

وقد.البولمجرىالمثانةمنظارويدخل.الصكيرةالأورام

معظمها.أوالمثانةكلأستئصمالالكبيرةالأورامإزالقيتطلب

البطنفيفتحةطريقعنالبوليوجها-لمالةهذهوفي

المريض.يلبسهالبلاستيكمنكيسفيالبولويجمع

.للبوا،ةغد،تالبروستاا،لكليةا:ضاليألظرا

بم(نلحيوااددا)آنذلأا:نوا0ئيةلهواائأ؟لمثاا

.لموتا،(لخاصةاءعضالأا)كسمالأا

الترموستإت.أنظر:.الحرارةلدرجةالاليالمثبت

لتمنعهاالصبغةمعتتحدكيميائيةمادةالصبغةمدبهت

طريقعنبمفردهاالصبغةتزولوقد.بسهولةالتلاشبمبمن

والمثبتالصبغةاتحادعنالنابخالمركبولكن،الغسيل

باقيا.اللونيظلود!كذا،لايزول

والحديدالكرومأملاحالشائعةا.!ثبتاتومن

قاعديةمثبتاتوهذه.أخرىوفلزاتوالقصديروالألومنيو*

المثبتاتومن.الحمضيةالأصباغمعوتستخدم،فلزيةأو

وحمض،اللبنيكوحمضالتنيكحمضأبضاالشائعة

الصبغاتمعوتتحد،حمضيةمثبتاتوهذه.الأولييك

تسمىالأصباغمعالقاعديةالمثبتاتمركباتإأ.القاعدية

حمفمية،صبغةوهوالأليزارين،لمجبتوكأدمااطك.

بلونالقطنقماشيلونفإنهأغاعدية،االآ(لومنيوملأملاح

التركى.الأحمرليسمىزاهأحمر

عبغة.،اللك:يضاأنظرا

فيامشقرتاشتيالاريةللقبائلأسطورياإلهاكانطرا

هو-بميثراسأيضايعرفالذيمثراأنكما.القديمةفارس

الفيداكتبفييظهرالذينفسهمثراسالشصإله

الزرادشتية-للوثنياتطبقا-مثراوكان.الأربعةالهندوسية

حليفإنهويقالبالشممه!.وثيقارتباطوذا،للنورإلها

مثراحاربمازداأهوراوبقيادةمازداأهوراالأسمىللإله

انظر:.الزرادشتيالشرإلهمينيو،أنجراضدالأخرىوالآلهة

شتياق.الزراد
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فىالميثرية،المسماةمثرا،ديانةبنشرأغرساقام

حاصةأضحلةاهذهوانتشىهـت.أصغرىاآممياأرحاءمختلف

داخ!!بنشرهاقامواأسذيناالروماني!توالعبيدالجنودو!مط

منافسةتعدالمثريةكانتو.أم..عامبحلولباأورو

.أديلادياالىالغأغرناحتىأصلنصرانية

موادكط،الثقوبإحداثفيتستخدمأداةالمثثاب

،والمعادن،الصلبةأصخوروا،أطينةاالتربةب!!تتراوحمتنوعة

نصاأقعلىاطتقابيستخدم.أ!هسباتوا،والبلاستيك

!رص!،أغلزاتاأوالأخشابفيأخقو!الإحداتواسئ!

يستخدمر.الأخرىاأهـلصأ1اتوأدر،أطوأجيةاألمساميراإدخال

أساساتوحفر،الأرصن!ةاأسةالإزا،اهثقابأضشييداعمال

المتقابمننوععلىالطاقةشركاتوتعتمد.أطبانيا

عيناتعنأجحثاو،أطيعياوالغاز،النفصاعنللتنقيب

أ،لإزاخاصامثقاباايضاالأمشاناأطباءويستخدمالصخور.

.الأسنانتسوس

الد!راكواياتاأصحا!راطمحارتن،!فيدةأداةالىيدويمثقاب

الحشمية.الأشحالاصعيحمولى

وتوجدباليد،تدارأ،اصغيرةالمثاقيبوبعض

المضغوطالهواءمثاقيبأيضاوهناك.أجةآصةيدومثاقيب

أرضية.علىمثبتةأو،منضدةعلىموضوعةوتحون

يستندأنبدلاالنوعوهذا،الحجمكبيرةالمثاقي!وبعض

آلة.أوعربةعلىمثبتةساريةعلى

سنة000.4منذمرةلأولالمثقابالإنساناستخدم

حيثالتكوينضعيفةعندئذألمثاقيباصاستوأليلاد،اقب!!

حجريةزوائدعليهاوتربط،الخشبمنتصهـتكانت

والفنانالخترعصمماأم594عامحواض!ير.مدببة

مثقابأولأما.آلىمتقا!أولدافينشيأجولاردوفيالإيصإ

.أم179عاماختراعهبراءةسجلتصقمد،آفيييدر

فىتستخدمالتيالمثاقيبأ!ةالمقاهذهفيسشعرص!وسوف

والصخور.والحشب،الفلزاتثقب

رفيعاقضيباتديرآلةأعلزاتامثقاب.الفلزاتمثاقيب

متنوعة،أحجاموذات،للخلع5ضابلةقاللقما.الئقمةيسمى

طرفيأحديركب.المطلوبالحجمحمسبأضقوبالحفر

وأ،واحدةحافةالاخرالطرفويحم!،بالمثتهـا!أصلقمةا

يديروعندما.القواطعوتسمىأطقطهعتستحدم!ثرأ

الثقبالقاطعيحدث،أجةعابسرعةأطقمةاأهثقابا

قنواتعلىأيضاالمثقبويحتوياعلز.اشأدصلو!ا

الأخاديدهذهتوجه،اللقمةدورانوأثناءالأخاديد.تسمى

منلمنعه،أضقباخارجالقطععنأ!ناحمةا،الفلريةأغشورا

كذلكالأخاديدوتسمح.المثقابعمل!تعمي!أرالانسداد،

لمئالثقبداخلإلىأجاردةاالسوائلبانسياب،للقمة

أطقمة.الزائدالتسخ!ت

وتشتمل.التوائيةلقغالفلزاتمتاقيب11ومعضمأ

أكثرأووأخدودينأكثر،أوقاطعينعلىال!لتوائيةاللقمة

اللقممنخاصةأنواعوتستخدم.الحلزونيةالأخاديدمن

الصناعيةالعملياتمنالعديدشيالجارفةاللقمتسمى

مجرافعنعبارةالجارفةالحقمةوا.أعميقةاالثقوبلحفر

قابضةبكلاباتالقاطعويربطواحد.قاطعذيعرلفر

اطتقاب.شيتثبيتهقبل

ذات،التوائيةلقمشيهاتستخذم.الخشبمثاقيب

اللقم،منالنوعهذا.البارمطاللقمتسمىمميزةأخاديد

لولبيطرفعلىيشتم!!لأنه،الثقبمركزفيتثبيتهيسه!!

اليدوية،المثاقيبوفيا!لغذي.اللولبيسمىالش!شل

جننجزلقمتسمىالبارمةاللقممنخاصنويستخدم

الالية،اليدويةالمثاقيبأما.حلزوني!تأحدودينعلىتحتوي

الآليه.اللقمتسمىالبارمةاللقمامننوعفيهافيستخدم

واحد.حلزونيأخدودعلىيحتويالنوعوهذا

،الطرقبنظامتعم!طاليةمثاقيبالصخور.مثاقيب

مفتتةتسمىبأداةمزودةوالآلةمعا.أخظاميناأو،الحرثأو



مثلموادعلىبالوقتقومالصخور،ثقابةأوالطرق

مثاقيبتستخدمالأزميل.تشبهبلقمةوالأسفلت،الصبات

هدمفىتستخدمكما،الطرقتفتيتفيعادةالصخور

بنظامتعملالتيالمثاقيبوتعرف.الخنادقوحفر،المباني

الدورانية.ا!لثاقيبباسمالوقعنعوضا،الحرث

مختلفةأنواعذات،دورانيةبلقممزودةالمثاقيبوهذه

كربونيةقواطععلىيحتويالذيالسمكأذياليمنها،

م!ررةمماسيةبرؤوسمضودةو!ذهالمماسيةواللقم،صلبة

اليدويةالمثاقيبفىعادةوتستخدم،الصلبةالصخورلقطع

وأالصخورعيناتعنالبحثفيالمستخدمة،الصغيرة

.تماالخا

البريمات.تسمىالدورانيةالمثاقيبمننوغوهناك

فىوتستخدمحلزونيةحديديةخيوطعلىتحتويوهذه

النفط.ان!:.النفطآبارحفر

الواحدةالخليةذأتالمجهريةالكائناتإحدىالمتميية

يوجدكماالدمفىيوجدطفيليكائنوهيالصغر.البالغة

للإنسانالفقريالعمودبداخليكونالذيالسائلفي

شكلفيالمثقبياتبعضوتوجدكلها.والفقاريات

مرضفىمنهاوأحدنوعويتسبب.النباتاتفيطفيليات

،أمراضأخرىأنواعتسببكما.الإفريقيالنوم

.الحيواناتيصيبإفريقيمرضوهووالناجانا،الشاغاس

فىبالسوطشبيهةامتداداتذاتطويلةكائناتالمثقبيات

علىيتدلىغشاءويكسوها.السوطوتسمىطرفيهاأحد

داخلحياتهامنجزح!االمثقبياتمنكثيرتقضىجسمها.

.الحشراتبعضأجسام

.النوممرصبمذبابة،تسىالتسى:أيضاانظر

الدمولة.الحلايابيرتظو(،الصورة)وسط،ا!لثقبيات

.الأضلاعتسمىمستقيماتبثلاثةمحاطشكلالمئلث

ويشكل،الرؤوستسمىنقاطثلاثفيالأضلاعوتتقابل

زواياومجموع،المثلثزوايامنزاويةضلعيهمعرأسكل

أنواعأحدهووالمثلث.0518دائمايساويالثلاثالمثلث

المضلع.انظر:المضلع

253المثلث

لمثك،اءجزاأ

الحطهوطوتتقابلروايا.وثلاتأضلاعتلاتةلهاسستوشكلالمثلت

.الرؤوستسمىلقاطثلاثفيالمثلثأضلاعتمثلاكيالمستقيمة

المثلت.روايامنزاويةالمحيلإطضلعيهمعرأسكلويشكل

الحلافحسبالمثلثاتتصنيفيمكن.المثلثاتأنواع

أضلاعثلاثةلهالأضلاعانحتلففالمثلثأضلا!!ا.بين

ضلعانفلهالساقينالمتساويالمثلثأما.الأطوالمختلفة

الذيالمثلثويسمى.الثلاثةأضلاعهمنمتساويا)غ

ا!لتساويالمثلثالثلاثةأضلاعةجميعلوال2أتتساوى

هوالأضلاعمتساويمثلثكلفإنهنا،تمن.الأضلاع

صحيحا،ليسالعكسولكن،الساقينمت!ساويمثلث

.الأضلاعمتساويالساقينمتساويهـضلثكلفليس

الذيفالمثلثزواياها.حعسبالمثلثاتزصكشيفيمكن

حافىمث!ثهو095منأصغرزواياهمناويةاكلتكون

إحدىتكونمثلثفهوالزاويةالمنفرخالمثلثأماالزوايا،

زوأياهإحدىتكونالذيوالمثلث0.95منأكبرزواياه

الزاوية.القائمالمثلثيسم!،09

وعلاقاتخواصهناك.المثلثاتوعلاقاتخواعرا

مفيدةعلاقةإيجادكذلكويمكن.المثلثأجزأءبينمتعددة

بعضمناقشةوستتم.الأحيانبعضفىأكثرأومثلثينبين

كالتالي.هناوالعلاقاتطالخواصهذه

أطوالمجموعهوالمثلثمحيط.والمساحةالمحيط

ارتفاعهنعرفأنينبغيالمثلثمساحةولإيجاد.أضلاعه

المقابلوالضلعالمثلثرؤوسأحدبينالعموديةالمسافةوهو

الارتفاعفيالقاعدةتضربالمساحةولإيجادإ.القاعدةأي

تساوتلوحتىهنا،ومن.2علىالنابخيقسماثم

تكونقدمساحاتهافإن،المثلثاتمنعددمحيطات

مختلفة.

علاقةهناك.فيثاضكورثونظريةالزاويةالقائمالمثلث

عنالتعبيرويتم.الزاويةالقائمالمثلثأضلاعبينخاصة

فيثاغورتنظريةيسمىرياضيقانونبوساطة/العلاقةهذه

فيمعروفةالنظريةهذهكانت.نظرية،فيثاءتورثانظر:

الرياضياتعالمإلىتنعسبولكنها،القديمةالحضارات

فيثاغورثنظريةتنص.فيثاغورثاليونانيوالفيلسوؤ!

مربعيمجموعكانإذاالزاويةقائميكونالمثمثأنعلى

ر!--صلع

صا

--!سضلع
ءسص

اصلع---رس
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بء!ا!ا،قةاحسصواياهالرهالمتلتاتتصميصبم!ا!لثلثاتأنواع

ممما".حةمسماوايار"!تمت!الحمراءاشمورأما،اشلتديقا!واا

تاريراويهأيقاتمةية511اشماديا!ولىادوا!ععير،اقا!دوا

)أيقائمةرشاياهإحدىد*صاحدياهوالراويخةاغمازراألحشلتوا،09

رأقائ!ةواحدةراهـيةصشترأمتلتأيفيي!صرأدكلروالأ95(0

ممفرحة.

!

كساق!متسا؟ي

ء

؟اساإحادا

ص

يةالرا؟مهمرت

*

الأصلاحأامحتلى

!

حلاثلملأا!.متسا

!

أ!الأطواضلعهطوللمربعمساوياالقصيرينضلعيهطوفي

با!شخداماحا،قةاهذهكتابةويم!شالوتر.يسمىالذي

كان!لو،المثال!حبي!وعلى!2.-212+بالصيغة

أطتلثاهذاف!!أو.8و6هيمامثلثأضلاعأطوال

46)36+28021-+26الأ!الزاويةقائممثلث

منضلعأيأصو!حسا!منأ!ميغةاهذهوتم!شنا1(.00

أضلعينافيطوعرفناإذايةاشارالقائ!االمثلثأضلاع

ال!خرين.

نفسأ!ماأيمتطالقين،المتلثادصحون.النطابق

وزواياهماأضلاعهماكانتإذا،أ!هعبصأباوالمساحةالش!!

بصياغةاضياضياتعلماءقاموقد.متساويةالمتناظرة

وعلى.أضطابة!التحديد!اوا!صتمحددةمجموعات
تساوتإذا!تطابق!تي!صنانمتلت!تأيفإن،الثالسبيل

يمكن)ض!(،دالرمرأصلضلعرمزأ!ر.المتحاظرةأضلاعهما

ضضف!-ضرض!أخحو:اعلىالسابقةالعبارةاختصار

التطالقطشرومنالأحرىاالمجموعاتبعضوتشم!.ض!

)ز(اشمزكانفلو!عواء.حدعلىوأضلاعهالمثلثزوايا

:!التروطمنلأخرىاالمجموعةفإن،اويةأاعلىيدل

زضزض،زض-ضزض!ض،ززضزز

ز.-زضر

زواياهماتساوتإذامتشالهينالمثلثاني!صن.التشابه

كأن-متنالحمبةالمتناظرةأضلاعهماا!أطواصاكتأوالمتناظرة

طوللنصف!مساوياالمثلثينأحدفيضلعص!!طوليحون

للمثلثاتي!صنولهذاالاخر.المثلثأسافأهـفياالضلع

المثلثاتهذهمساحاتأنمعأسثم!ولاممفساطتشابهة

كانتلو،المثال!مبيلعلىو.بالضرورةمتساويةأجمست

أضلاعوأطوال34،5،هيمامثلثأضا!!أ!أطوا

تحونالأضلاعأطوالفإن،أ.و68،ححيآ!رمتلث

متشابهين.المتلثان!صنرمتناسبة

تشابهأوضاعمعرفةيمكن،ألمثلثاتاب!تتماأفيو!صما

تساوىفلو.الأضلاعواجمئاشوايامعرفةدبدهالمثلثات

المثلثانكانمثلاالزوايامنمتناظرينح!!زرحس!

أطمثلثينالثلاثةالأضلاعاكانتأ!أطث!!زبامتمنسابه!!.

القائمالمثلثوفي.كذلكيتشابهاناطثلث!!شإدمتنامسبة

رأسمنالعموديالمستقيماهور-ا،رتفاع1يت!سم،يةاهـاها

متشابهينمثلث!تإلىالمتلثا-أ!تراإلىأتحائمةايةاشاو

الأصلي.اأطمثلث-مشابهير

مجاورةال!طلسيالمحيطفيمنطقةيرمودا!

المتحدةلالولاياتفلوريداأ!لايةالشرقيالجنوبيأصلساحلى

حيث،الشيطانمثلثأيفكماعليهاايصلة!أاللأمريكية،ا

السفنوتعبر.والطائراتأصسفنامن!خيرشيهااختفت

وأصكن،يومك!!بسلامالمنطقةهذهأحسكريةاوأخجاريةا

وطائرةسفينة05منأكثراختف!أم8د4عاممنذ

منها.أغربباأواطنضقةأهذهداح!

تحتتحدثالاختفاءظاهرةأنالنالم!لعف!يعتقد

عددسوىالاستعاثةإشماراتيرس!!أص!او.خفيةصظرو

فرقتجدوقلماأ!ائراتاأوأسسفناحسذهقاددمنقليلى

حطاممنأجزاءاستخراجم!عمبالىأحياءأوجتتاالإنقاذ

الاختفاء.حوادثمنكتيرعق!كباتالمر

تتعرضوالطائراتالسفنأنأعلماءالعف!ويرى

لأسفلتتجههوائيةتياراتأومفاجئةعنيفةلعواصف!

حملتربماأنهألاحراالبعضويرىأخصيمثا.إلىفتؤدي

اختفتالتيالمنطقةعنلعيداالحطاماحسريعةاالمحيصأتيارات

السفيمة.فيها

ويحده2.أكم00010410نحوبرمودامثلثيغص!!

مرورالفلوريداملبورنقربنقصةأمنيمدأهميرخط

.أخرىمرةبفلوريداأجنتهيريكوبورقوتمالبرمودا

فيأمريكيةأصسفينةمسجلاختفاءأ!أرحدثقدو

السفينةاختفتعندماأم189مارسشيبرمودامثلث
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اختفىم4591ديسمبر5وفىمميكلوبحه!(.)يو.إس.إس

نفسحدثكما،أمريكيةقنابلقاذفاتخمسمنسرب

عنبالبحثتقومكانتالتيالبحريةللطائرةالسابقالمصير

.الطائرات

برمودا.مثلثان!:.الشيطانمثلث

)ألواعالمثلثالظر:.الساقينالمتساويالمثلث

(.المثلثات

منتتكونالتيأضقراآلاتأحدالموسيقىمثلث

بقاءمع،المثلثشكليتخذبحيثيلوىفولاذيقضيب

قصيربقضيبالالةالعازفيضرب.مفتوحةزواياهإحدى

.محددةغيربطبقةعالياصوتالتصدرا!لضربيسمى

تغييرالمستطاعمنويكون

طريقعنالطبقةنوع

ضربآلاتا!ستخدام

وأالسماكةمختلفةمعدنية

لاخشبيةضربالات

العازفويحمل.معدنية

يديهبإحدىالمثلثعادة

،أعلاهمنمشبكبوساطة

الضربآلةعلىويقبض

نقرأداةهوالموسيقىالمثلثأنغير.ال!خرىباليد

حةأالمثلتبهاوهاافولإحدلها.بحاملشبكهيمكنالمثلث

المصر!رسم!بقصئي!ىقممير-يسمىكلبمضربين،عليهوالعزف

يد.فيمنهماواحد

فيالمفرداتتتناولدلاليةأمخويةدراسةقطربمثلثات

كلماتثلاثمنمجموعةكلتتكون،مجموعاتشكل

الحركاتوفىوترتيبها،والحروفالصرفيةالبنيةفىمتفقة

كلدلالةوتختلفعينها.أوالكلمةفاح!حركةعداما

يحصلحيث،العينأوالفاءحركةلاختلافتبعامفردة

دلاليمجالمنالانتقالومنه،المعنىفيتغيرالحركةبتغير

آخر.دلاليمجالإلى

الدراسةمنالنوعلهذانبهمنأولقطربيعد

فمثلثات.العنوانبهذافيهاألفمنأولوهو،الدلالية

رغم،الدلافيالميدانهذافينوعهامنالأولىتعدقطرب

العلميةالمادةحجمفيفاقتهقدبعدهألفتالتيالكتبأن

سيظللقوب-المثلثأو-المثلثاتكتابأنإلاوتنوعها،

اشتملإذ،الدلاليالمنحىهذاعنالكشففيبارزامعلما

ترتيبعلىتردلممثلثةمفردةوثلاثيناثنتينعلىمثلثه

يكشفولم،الموضوعىأوالأبجديالترتيبمثلمألوف

بمجموعةبدأحيثالترتيبذلككنهعنالانحتى

الصل،)الصل،بمجموعةوانتهىالغمر(،ادفمر،)الغفر،

(.الصل

كاملةالمجموعةإيرادمادتهعرضفيطريقته،وكانت

أخفمنبدءاتصاعدياترتيبامرتبة،جالشكلمضبوطة

ثم.الضمةوهيبأثقلهاوانتهاءالفتحةوهي،الحركات

بالقرانإليهيذهبفيمامستشهدا،الدلالةبىيانفييشرع

والثانىالمفتوحالأول"فمنه:يقولإذوالأشعار،والحديث

فأماوالغمر،والغمرالغمر:أوله،المضموماضالثواالمكسور

ومنهالصدر،فىفالحقدالغمروأماالكثير،فاداءالغمر

".أخيهعلىالغمرذيشهادةتجوز""لأ:الحديث

الأمور،يجربلمالذيالرجلفهوالغمروأما

حال!ته.فمبالضعيف

علىببطءتتدفقالجليد،منضخمةكتلةالمتلجلأ

،الباردةالقطبيةالمناطقالمثالثىوتتشكل.اليابسة

الحرارةدرجةتساعدحيث،العاليةالجبالفيتيوكذلك

هائلة،بكمياتالثلجتكونعلى،الأماكنبى!ذهالمنخفضة

بينالمثالجمعظمسمكويتراوحجليد.إلىيتحولىاثم

م.3و.."إلى001

هما:المثالجمنرئيعسياننوعانيوجد.المثالجأنواع

الشكلفييختلفانوهما.الواديةوالمثالجارية،القاالمثالج

وا،عوقع!والحجم

جدا،وسميكةعريضةالجليدمنألواحالقاريةالمثالج

المناطقمنبالقرب،اليابسةمنشاسعةممساحاتتغطس

بجرينلاندالقاريةالمثالجالمثالسبيلفعلى.ضيةالأرالقطبية

الملامحتخفيكما،والهضابالجبالتدفنوأنتاركتي!،،

المثالهذهوتتحد.الشاهقةالقممعدافيماتماما،الأرضية

جميعفىالبحراتجاهفيالخارجإلىوتنحدرالمركزعند

.ال!تجاهات

تملأالجليد،منوضيقةطويلةأجسامالواديةالمنالج

الوديانأسفلمنها،العديدويتحرك.العاليةابإلوديان

بينواقعةزبديةشكلعلى،مجوفةأغوارءنالمنحدرة

خطقربجبالفي،الواديةالمثالجؤخكون.القمم

ولكن،الجنوبيةبأمريكاالأنديزشمالجبال5!هلالامشواء،

تتشكلكماأكثر،أوتقريبام005.4ارتفا.كلاتعلى

الأوروبيةالألببجبالأقلارتفاعاتعلى،يةإاأ!االمثالإ

السلامعلبعضوفينيوزيلندا،فيالجنوبيةا!برلبوبجبال

القطين.منالقرجةالجبلية

عندماالتش!ولفيالمثالجتبدأ.ا!لثالجتتكونكيف

تذوبأنلايمكنالشتاء،فيالثلجمنححياتتتساقط

تدريجياالثبالمتزايدفيتراكم.الصميففصلخل"لوتتبخر
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!-تسبحبشبى--صسى4س!ىمح!-م!*فص؟!عممضى
-4!-كا*!ث"-

---*،،؟،9ير20بمهممم/!--+،،3،ء!

الحليدياشصي!جس!ط،ألتارحضي!ظمع!مأتعصه!قاريةمثلجة

أحلوحاص!!كأءاالجليديروس)رصيف(رفلاس!االمعروف

الحاشةا!واعلىنشهـروس!سفحلوقحوافتعلو.ا.ااالحليدي

رة.المظاعرنجيةا

ألاسحا.!يالححليةالوديالىأحدأستاتسماهـإواديةمثلجة

الحليد.تتحل!ركاماوتسمىا!عحري،اللحطامالسوداء"الحفوط

المتلحة.لهاية!ىحيرةريكو!إلهالحليديخدو!عدمار

البلوراتدمجفيالمتزايدوزنهويتسبب،طبقاتفي

الشكل.حبيبيةكرياتمكونةالسطئ!تحتالثلجية

وتكونأكثر،أوأم5عمقبعدال!صياتاندماخويزداد

لتشك!!،البلوراتهذهوتتحد.كثيفةجليديةبلورات

لدرجةلممميكاالجليديصتىالأمراآخروفي.مثلجاجليدا

الهائل.وزنهضغطمنبتأثير،أخحركافييبدأأنه

الثلوجبتساقطالمرتبطهة،الموسميةبالتعيراتأخالمتاتتأتر

فيطفيفةبصورةالمثالجمعظمشتزيد.الحرارةدرحةو

معظمعلىالثبيتساقطالأنالشتاء،خلاأ!الحجم

كما،أضلجاتراكمالباردةالحرارةدرجاتتعززرسطحها.

عندماوذلكالمثالجمنالسفليةالأجزاءابادذومنتحد

حجميقلالصهميفوفي.أسفلإلىالحليديةأحضلىاتتحرك

درجاتارتفاعالأنالقطبير،عنالبعيدةالمساصهاتفيالمثالج

المناطوتفيأما.السفليةالأجزاءاذوبانيسبب،الحرارة

.أخرىلأسبابأنمأطتاافتتقلصرأضجمد،ادائمةأغمبية11

وتنفصلالبحر،إشىأخألمثااتصلعندما،ا!ثالسبما!وعلى

ماءفىالقيمهذهتسقطالجليد،منضحمةق!منئها

عائمة.جليديةحبال!أض!صنأجحرا

للتغيراتنتيجةالحجمفىألمثالجاتنقص!أوتزيدقد

:المثالمعبيلوعلى.طوللةأصفتراتتحدثأضيواالمناخية

أقلبمعدلجرينلاندمعظميغص!!الذيالحليدلوحتزايد

منذ،المنطقةحرارةدرجةفيأضدريجياالارتنمالسبب

أعشرل!.اأغرناأوائا!

شدبسببأسفلإلىالمثالجتتدفة!المثالج.حركة

بعضهاالمثلجةعمقفيالحليدبلوراتفكأأ!!ر،الجاذبية

وتسبب.أحسطحيةاأطبقاتاأ!مغطلتيحةلعفىفوث

كتلةحركة،الفردةللبلوراتأ!مغيرةاصاتالحرهذه

بلوراتتجمدوإعادةذوبانأيضايسهمركلها.الجليد

وتذيب.لأسفلانزلاقهافيأطثلجةاقاعدةبمحاداةالثلج

داطنمنالخارجةوالحرارة،ال!حتكاكعنالناتجةالحرارة

للمثلجة.السفليةبالطبقةالجليدبلوراتبعضرالأرض

لملءأ!عفل،إلىمندفعا،الذائبةأجلوراتامنالماءويتدفق

جديد،منتتجمدرالطبقةفيالمفتوحةالقريبةالفراغات

.جديدةجليديةبلوراتمكونة

كتلةع!ضعلىوصلباشديدا،المثلحةسطحوي!صن

عميقةشروخالتش!،تتشققماوغالبا.السفليةالجليد

فوقالمثلجةتسيرحيثالغائرةالصدوعآباتعر!

كذلكوتنموالانحدار.شديدةاومستويةغيرأرض

تتحركالمثلجةمنالعلياالطبقاتالأن،العائرةالصدوع

السفلية.طبقاتهامنكبرأبسرعة

منأقلوتتحركلفسديد،ببطءالمثالجمعظماتسير

أكبربسرعةتسيرقدأحياناول!صهاأجوم،افيسم03
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عرضىمقطعيشكل

واديةلمثلجة

لوقالمتلجةتحركوعند.الحملقمةمنبالقربالالمجةيمتمب!ماءحوض!منالأسفلإلىالواديةالمثلجةتتحرك

الصخورالمثلجةوتلتقط.جليديةتشققاتتدعىتصدعاتليشكلسطحهايمقسممستويةعيرأرضيةتضاريس

جليدية.!ناماترتدعىصيقةحبلية!رءاتفيوتكدسهاأحرىومواد

قرلىص

القاععخر

المتلحةرا!د

ح!

الحليديةاسكامات

سيةالحا

لألألأ

الحليدحا،لرا

الاو!بط

-سءاشكل7،!!حض!!،؟لالأكا3

وبانلداماء

الدولارماءحدول

حليدير!ويسهل

لهائىجليديركام

فيالمثالجبعضتتحرك:المثالسبيلوعلى.سنواتولعدة

الاجزاءوتتحرك.اليومفيأم5منلأكثرالأوقاتبعض
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مستديراتجويفاالجبليةالوديانفيالمثلجةتنشئقد

المدرجويتشكل،الجبلقمةمنبالقربالمدرجيسمى

منصخريةكتلالل!ثلجةالعلويالجزح!يزبحعندما

منخفضحاالمثلجةتحفرأنأيضاويمكن،لمحيطةاالأجراف
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فيالبيضيةالمثلجيةالتلالمعظموتتشكل،صخري

الرملمنضيقطويلتلالمثلجى،والتل.مجمو!إت

تحتنفقفي،متدفقماءتياربوساطةترمحب،والحصى

ذائبآةمثلجة

المثالإلعالميةمعظمأوروبافيتوجد.المشهورةالمثالج

جبالفيالتيتلكهي،شهرةالمثالجهذهكثروأ،البارزة
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عو!متيدالامثلجةهي،الأوروبيةأغارةباالمثايحوأحجر

078.31حواليلغطىرباننرولق

أمري!طغربيلتمما!أأقاأخرىعظمىمثالبئتغطي

متلحةكحيشهرد،وأعفمناأخأطتااهذهوأكبر.الشمالية

خليحعلىص!17622مساحةدغ!!والتيألا!مبينا،

فيكبيرةمثلجة21توجدكماألاسكا.فيياكوتات

هيالإطلاقعلىمثلجةوأكبر.الجنوبيةنيوزيلنداجزيرة

كما.92طولهاويبلغتاسمانمثلحة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ريةا!دردراأمحححوةاأيسلحداألاسكا

العظمىاسحيراتاحعال،ا،آب1
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كبارمنصحابي.الأنصاريسلمةبنحارثةبنالمتنى

قومه.وفدصمعههـومن9!شةأمعلما.الفاتحينأغادةا

ثم.ل!-هـذ!صهأبافبيزالعراقادسرعلىأغارمنلأويعد

ف!صانتمدداأ،أ!اجدابنأ!دخاوأرمعلى.قومهعلىولاه

بجيعثربالحماأبنعمروأمدهوفار!!العراقفتوحبداية

أمدهعبيدألوقت!ألاثم،الثقفيمسعودلنعبيدأبوفيه

أجه.إسعدوصولقبلىماتلكنهوقاص!،أبيبنبسعدعمر

فتح.،الشام:انظر

المنعكس.الفعل،الغريزةالطر:المتدر.

القرآنسورمنالمجاددةسورة.سورة،المجادلة

الثامنةالشريف!المصحففيترتيبها.المدنيةأممريما

وجاءت.آيةوعشروناثنتانآياتهاعدد.والخمسون

تحاورأتتانتيالمرأةتلكقصةأ!رودالمجمادلةتسميتها

منها.ظاهرالذيزوجهافيفياشصا!

تشريعيةأحكاماتناولتألدنيةاالسورمرامجادأ،سورة

ظ!عليأنتلزوجهالزوج)قولالظهاركأح!امكتيرة

التناجي،حكمارالمظاهر،علىتج!أضياأص!!ارةواأمي(،

!سط،الرسعولمناجاةعندالصدقةتقديمر،المجالىواداب

اليهود.وعنألمنافقيناعنتحدثتكماأدله،أعداءمودةوعدم

ثعلبة(بنت)خولةالمجادلةقصةببيادأحسورةاالتدأت

تحريمفيالجاهليةآه!!عادةعلىجها،ررمسئاظاهرائتي

ءد5!اللهرسولاطرأةتلكجاءتقدرأ!نار،نجاحةوأا

مالي،"أكل:اللهر!سولياوقالتأعاجهاروظلمتش!ص
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فيتجادلكالتيفولاللهسمعقد)ش!صاهاوثربتثاوفرخ
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الكلاموهو،أخناجياموضوععنالسورةوتحدشت

والمنافقيناليهوددأبم!هداوكادسأكثر،اتن!ب!تسرا

كانواالذيناليهودعنالسورةوتحدثتالحؤمن!ت.لإيذاء

ملغوزةبتحيةفيحيونهعثهولالرسولمجلعه!يحضرون
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ويطلق.الإنسانفضلاتتحويالتيالمياهالمجاري

مايقربالمجاريتحوي.الصحيالصرفمياهأيضاعليها

المنازلومراحيضبالوعاتمنوتأتيصلبةمواد%أ.من

تحويكما.وغيرهاوالمصانعالحكوميةوالمبانيوالمطاعم

منصغيرةق!إلىإضافةرؤيتها،يمكنلامذابةموادأيضا
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مسببةوبكتيرياضارةكيميائياتعلىتحتويالصحي

.للأمراض

البحيراتفيالصحيالصرفمياهوتنساب

الصرفمياهوتعالمعظم.الجداولأووالأنهاروالمحيطات

نأقبلما،بطريقةالغربيةالدولمنالعديدفيالصحي

الدفيق.يسمىرائقشعبهكسائلالمياهمجاريإلىتذهب

وكذلكمنفراالصحيالصرفمياهمظهرويكون

المائية.والنباتاتالألممماكتقتلأنهاكمارائحتها،

تمتالتيالصحيالصرفمياهتحدثأنويمكن

غالبيةتقومفمثلا.الخواحيبعضمنبالماءضررامعالجتها

بتحويلالصحيالصرفمياهمعالجةفيالمستخدمةالطرق

تسمىعضويةغيرمرحصاتإلىالعضويةالفضملات

هذهبعضوتعد.الكبريتاتو،والفوسفات،النترات

لهذهكبيرانمواوتسببالبحريةللطحالبطعاماالمركبات

فإنهاالطحالبتموتوبعدما.البسيطةالمائيةالأحياء

تموإذا.الأكسجينهذهالتعفنع!ليةوتستهلكشعفن،

الأسماكتموت،الأكسجينمنكبيرقدراستهلاك

.والنباتات

الصحيالصرفمياهتحملالتيالأنابيبنظاميسمى

ويوجد.الصحيالصرفنظامالأخرىوالمبانيالمنازلمن

أنظمةأ-هما:الصحيالصرفأنظمةمنرئيسياننوعان

الريفية.الصرفأنظمة2-،الحضريةالصرف

الحضريةالصرفأنظمة

الكبرىالمجاريأنفاقتحملالعامالصرفنظامفي

محطةإلىالصحيالصرفمياهالملاقيتسمىوالتي

معظمفيالمياههذهمعالجةوتتألف!.المياهفضلاتمعالجة

بعضوتتطلب.وثانويةأوليةرئيسيقين:خطوتينمنالمدن

الثالثية.المعالجةتسمىأخرىخطوةالمدن

مياهمنالصلبةالموادأثقلتزيل.الأوليةالمعالجة

خلالأولاالمياهتمررالمعالجةمحطةوفي.الصحيالصرف

ذلكبعدمنتمررلمالمواد.منالكبيرةالقطعتحصرشبكة

العضويةغيرأضقيلةاالمادةتهبطحيثحصىغرفةخلال

خزانإلىذلكبعدالسوائلوتمرر.أسفلإلىمثلاكالرمل

إلىالعالقةالصلبةالموادمنكثيرويهبط.الاأولىالترسيب

الوحل.تسمىطينيةمادةتكونحيث،اطزانهذاقاع

بعمليةإزالتهايتمحيث،السطحعلىالش!خوماتوتطفو

لينسابالسائبالمحلوليتركوعندئذ.الفثطتسمى

.المياهجداولخلال

الصملبةالموادنصفمنمايقربالأوليةا!!الجةوتزيل

الأوقاتبعضوفي.الصرفمياهفيوالبكتيرياالعالقة

الثانوية،أوالاوليةالمعالجةبعدالكلوريسمىغازيضاف

مايقربالأوليةالمعالجةوتزيل.المتبقيةالبكتيرياأغ!بلقتل

الفضلاتتنطلقوحيغما.العضويةالفضملاتمرع3%0من

تقومالبكتيريافإنالمياهجداولإلىإتبقيةاالعضوية

.المياهفضلاتتنقيةعمليةتستمروبذلكبتحليلها

الماء.فيالموجودالأكسجينهذهالتحللءصليةوتستهلك

الماء.تلوثان!:

من%9و.85بينمايتراوحتزيل.الثانويةاالمعالجة

المتبقية،للأكسجينالمستهلكةوالفضلات،أ!ملبةاالمواد

طرقوأغلبلها.الأوليةالمعالجةإتمامبعدالصرفمياهفى

المنشط،الوحلعملية-أ:هيشيوعاالثانويةالمعالجة

بالتنقيط.اممترشيحعملية2-

منالسائبالسائلينسابوفيها.المنشطأوحلاعملية

التهوية.خزانيسمىثانخزانإلىالأوليبالتربخزان

الوحلأما.فقاعاتهيئةعلىالخزانهذافيالهواءويحقن

موجودايظلفإنهالمفيدةالبكتيرياعلىييحت!الذي

حيث،السائلخلالالمفيدةالبكتيرياوتشحرك.بالخزان

ذلكبعدضررا.أقلموادإلىالعضويةالمادةبتحودلتقوم

حيث،النهائيالترسيبخزانداخلإلىائلالم!ينساب

مجاريإلىالسائليطردوعندئذ.القاعفيالو-خليستقر

التهوية.خزانإلىأخرىمرةالوحلمنجزءذويؤ..المياه

مرشحاتطريقعنتتمبالتنقيطالترشيحعملية

وحينما.المسحونةبالأحجارملئتخزاناتو!ي،التنقيط

الطينةمعتتفاعلفإنهاالأحجارعلىالفضلاتتسكب

هذهوتحتويالأحجار.سطحعلىتتشك!!االتياللزجة

المادةبتحوي!!تقوممفيدةبكتيرياعلىاللز-حةالطينة

خزانفيالموادهذهإزالةويتم.ضرراأقلموادإل!،العضوية

وحل.هيئةعلىالقاعفيتستقرحيث،اك!ائيالترسيب

إلىوالتانويةالأوليةالمعالجاتمنالمتبقيأ!حلايضخ

البكتيرياتقومالخزانهذاوفي.الوحل3هةخزان

وهو،الميثانغازمخرجةضرراأقلموادإلىالو-حلبتكسير

يستخدملكي،تجفيفهفيمكنالمتبقىالوحلأمامفيد.وقود

بعد.فيمايحرقأوالمتربةمخصكمبات

الأوليةالمعالجاتإتمامبعدتستخدم.الثالثيةا!لعالجة

متنوعةأساليبهناكنقاء.أكثرسائللإنتاجوالثانوية
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لمعالجةحديثةمحطة

المجاريمياه

ويستحدم.والثالتيةالتالويةوالأوأجةا،لطرثالمحاريأدساهأستمالا!حةالوالحديتةالمجاريمياهمعالحةمحصةأأتعا

اللنشط.الوحلعميةتسمىأضالويةاللمعالحةطريقةالمحطةفي

فير.امحاريميادفياسثاياتا!ص/ددحوالىتزيلانوالانويةالأوليةالمعالجتان

اشا!يةاا!عالحهفير.قا!ررلي:سسمر3أ!صسراالصلسهأغ!أتاأصمشك!الأ؟ا!ةالمعالحه

آحر.حرالى!يالوح!طيةأ،إراتتمراضهويةاحرالى!يالساثتححقيةالحكتيرياتقوء

أولا.السائلشواثسأحصحرءاتر!الثالثيةالمعالجة

المادةحزجماتيحعلحيتالحيرمعأحمعائلاحلط-

المرشح.فيسستقرق!!يختحع

تتوقفمامحتمعيختارهاالتيوالطريقة،أضالثيةاللمعالجة

حجفية2الصرهـ،مياهتحتويهاالتيالموادأ-:على

ذأصك.لعدالسائ!!اسعتخدام

كيمائية،معالجةعرالثالثيةالمعالجةأج!أساوتشتمل

إلىأ!سا،!اأصردو،بالإشعاعومعالحة،مجهريوفرز

.والبحيراتالمياهجداول

أمناأكثرأصرفامياهسمائ!!الثالثيةالمعالجةوتجعل

يستخدمالأنأمناأكثروكدأ!ك،المياهمجاريفيلإلقائه

المصانع.في

الريفيةالصرفأنظمة

شحبكاتتخدمهالاالريفيةاطناطقمنحخيروهناك

يستخدمالمناطة!هذهوفي.العامةالصحيأ!عر!ا

لمعالجةالتطهير()حوضالنزحخزانالمنازلأصحاب

الحديدأوالخرسانةمنالخزاناتهذهوتصنعفضلاتهما.

وأالممازأ!منبالقر!ايلأرض!اأعماتفيوتدشنالصلب

المبالي.

يص!!أنبوبعبراكنزححزالاتإلىأ!مرفامياهتمر

علىالخزان"شاعإلىالصلبةالموادوتغوصر.بالبنايةالخزان

ويمر.رغوةهيئةعلىالسص!!علىتطفوأروحلهيئة

التروببئ،خطوطإلىالخزانمنذأسكبعدأصابخاالعسائل

مياهبمرورتسصر!فتحاتبهاالأنابيبمنمجموعةوهى

خلالبالتدريجتوزيعهايتمحيثالخارجإلىأعمرفا

مابتحليلذلكبعدالتربةبكتيرياوتقوم.الزراعيةالتربة

.المجاريسائ!!فيأمحضويةاالموادمنتبقى

بالهجومالصرفمياهبكتيرياتقوماكنزحخزانوفي

هذهالتحليلوعمليةوتحليلهما.اشغوةوالوح!على

غيروموادعازاتإلىأغضلاتامعظمبتحوياتقوم

أما،الجويالهواءإلىالغازينفذر.الدبالتسمىضارة

مياهمعالجةمحطةإلىفتراتعلىضخهشيحبالدبال

.الصرف

الماء.تلوث؟السباكة:أيضاانظر

الموضوعالمعنىغيربهأريدما،البلاغةعدمفيالمجار

إذايجوزهالشيءجازمنمشتقوهو.أطغةاأص!!فيله

بأنهوصف!اللغةأصليوجبهعماباللفظعدا!وإذا.تعداه

جازأو،الأصليموضعهبهجازواأنهممعنىعلىمجاز،

فييكونأنإماوالمجازأولا.فيهوضعأ!ذيامكانههو

ذاتفيكانفإنالإسناد،فييكونأنوإما،اللفظذات

هذافإنآخرمعنىأإلهالموضوعمعناهمننقمابأناللفظ

مركبا.أومفرداي!صنأنإمااللفظ

الذيالمعنىغيرفيالمستعملةأمملمةااللفرد.المجاز

مانعةقرينةمع،أشانيواالأولالمعنىبينأحلاقةلهضعتر

المعنيينبينالعلاقةكانتفإن.الأولالمعنىإرادةمن

?رأيتقولكفيكماامعتعارةالمجازهذاسميا!لشابهة



عارامهيسطهلقحيثالفصللرجداحلإلىالسائلشد!قبيمماالعمليةتستمر

حميعيزيلالديلودال!صمعالمتدفقأ!سائلايحلطت!اوالأمولياالنيتروح!!

اصكتيريا.امعظميقتلالدياحلورايضافءا،ديهالموجودةا!ضويةاالموادأحراء

العلاقةكانتوإنشجاعا.رجلاتريدلملمسيفايحملأسدا

قولهفيكمامرسلامجاراسميالمشابهةغيربينهما

فيأصابعهمجعلوالهملتغفردعوتهمكلماوإني):تعالى

الأنامل.وهيأطرافهابأصابعهمالمراد70؟لوح!آذانهم

والمسببة،،السببيةبينهامنكثيرةعلاقاتالمرسلوللمجاز

انظر:.ماكانواعتبار،والالية،والمحلية،والكلية،والجزئية

علم.،البيان

غيرفيالمستعملالمركباللفظهو.المركبالمجاز

مع،والثانيالأولالمعنىبينلعلاقةلهوضعالذيالمعنى

فيالمترددفىكقولك،الأولالمعنىإرادةمنمانعةقرينة

ليسهنافالمجاز!!.أخرىوتؤخررجلاتقدمأراك"لم:أمره

كله.التركيبفيهووإنمابعينهاكلمةفي

وإنمااللفظذاتفيألمجازيكنلمإذا.العقلىالمجار

العقليفالمجازعقليا.مجازاسميغيرهإلىإمشادهفيكان

نأماحقهغيرإلىالفعلمعنىعلىمايدلأوالفعلإسناد

إلىالإسناديكونأنعنصارفةقرينةمع،لعلاقةإليهيسند

ظرفإلىالفع!!إسنادذلكفمن.إليهيسندأنحقهما

يسندأنفيهالأصلوكانالنهر""جرىقولكفيالمكان

فيالماء"لمجرىفيقال"الماء"!وهوالحقيقيالفاعلإلى

قولكفيالسببإلىالفعلإمشادأيضاذلكومنالنهر"!.

الفاعلإلىيسندأنحقهوكانالقصر"الأميرلم!بنى

الأمير،بأمرالقصرالعمالبنى:فيقالالعمالوهمالحقيقي

261المجازرالإسرائيلية

إسنادالم"الأمير"وهوالبناءعلىالباعثإلىأمسندلكنه

مجازيا.

كثيرمنهيوجدضيق،مائيأمتدادا(!يحريالمجار

كلمةتطلق.مختلفةعديدةأنواعولهالاةرض،وجهعلى

الواديعلىأو،الضيقالبحريالممرعلىيالبحمالمجاز

أيلاندساوثفيداوتفولمضيقمثل،بالمياهرالمغممالضيق

الخليجعلىأحياناالالمعمهذايطلقكمانيوزيلند.ا،في

سطحتحتمغمورةجليديةغيربمرتفعاتطب!ياالمحمي

للصين.الجنوبيالساحلعلىزينغواوانمضيقمثلالبحر،

ضيقأومستقيممائيلممرمرادفاالبحريالمجازاسمويطلق

ذلكومثالالبحر.مياهمنعريضتينضطقتين5بينيمما

عنالسويديةأولاندجزيرةيفصلالذيكا،مار،مجاز

جزيرةيفص!!الذيأوريمجازوكذلك،يديةالسمالأرض

السويدية.الأراضيعنادنماركيةاسجايلاند

المفميق.بمالفيورد؟الخليج:أبنحاان!

الطيور(.تهاجرأي!)إدىالطائرانظر:.الرووانمجاز

واعتداءاتإرهابيةوقائعالإسرافيليةالمجازر

تاريخهامدىعلىإسرائيلارتكبتهاءغاشمةصهيونية

المسلمينوبقيةوالعربخاصةالفلسطينيينهـ،المعاصر

الالافوقتلواالدماءالإسرائيليونفيهاأسالفقد..عامة

الفلسطنيالشعبكيانعلىفيهاوقضواالملأ.يينوشردوا

.الأرضصاحب

المعاصرالتاريخفيالإسرائيليةالمجازربأشهرلجد(

المذبحةأوالمجزرةاسمالعام

سسحمحزرة4811

ياسيندديرمذبحة4891

الرملةمدالح4891

الدوايمةمذبحة4891

قيةمجزرةأ!53

وطيونصخان1551

قاس!!كفرمجزرة5691

الأ!صى!حريق9691

البقربحرمذبحةأ7!0

الزعترتلمدبحة7691

+عوشاتيلاصرامدبحة8291

الحلوةعين!حزرة4891

سحمرمدبحة1184

!"الأقصىمدلحة91!،

الإلراهيمىالحرممدبحة4991

لأقانامجزرة6991

الموسوعة!يمقالةلها!
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اشتيالأخرىاوالقرىا!دنعشراتإلىبالإضافةهذا

منهامذالحماعيةفيأ!اوأطفاوشيوخهانساؤهاطحنت

وناصروالكرم!عربةوواديالخوريوبيتدارسبيت

قارةعيونرالخليلولابوقلقيليةوالزيتونوالقبوالدين

فيالفلسطنجةأضحريرامنفمةأمقرضربرالبرد!ومخيما

لتونمم.أصشطاحمام

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

امحتلةدلسص"شيلإسرا

9أشا،ااصارستا،لىالأردا

*هـص-

ا،شحمى1مسحداحيممنا،ليحمت

ا!جم!كا،!خارتا،سوريا

اغلسصي!يةاابراعنرسممصمةالصهيودية

كيخرداسرحا،تعرفا

-?تا،!لسص!ا

جهداجيىار-!!ء

تحثهـ،أوأحذاءامواهـدشيهاتنقطعشترةالمجاعكة

طد3الصعاماشيشديدنقصرذأطثعلىويترتبكثيرا،

انتشارإلىأ!عام11فيالحادالنقصرهذاويؤدي.طويلة

عبرتتفشىالمجاعات.ظلتالموتتمومن،المجاعة

عدةكلالأخرىمنطقةمن،الأرضفيالعصور

إفريقيامنكلفيالناميةالأقطارامعظمتجد.ولامشوات

إلاأطعامامنشعوبهاي!!يمااللاتينيةوأمريكاوآ!ميا

منلليوننصفأنالمعروفومن.شديدةبصمعوبة

ضئيلقدرلتناوبسببالتغذيةسوءمنيعانونالناس

المحتملىمن.ملاعيرطعامتناولبسببأوالطعاممن

استيراديق!!أهأ!عام11إنشاخينضبح!تالمجاعةتنتشرأن

الملاي!تالآألاهـأوايموتذأطثأتروعلى.الغذائيةالمواد

جوعا.الناسمن

المجاعةأسباب

مبيلس.سبمنأكثرلهاكثيرةهـصجطعات!اك

عامالبنغالفىحدتتالتيالمريعةالمجاعةأننجد،ا!المثا

لسببحدلتالهند،مناكشرقيةا!نطقةفيأم،439

حلفتالثانيةالعالميةفالحر!.وطبيعيةتاريخيةأحداث

الأرزإمداداتقطعإلىأدتشما،الطعامفيعامانقصا

ذأسك،بعدوالياباد.حينداكتختلهاىنتأياجمررمامن

فياشراعيةالأراضيامنأس!ضيرد!هـاشمديدإعصارجاء

مليونمنثأوماتالمجاعةنشبتذأ!كأثرعلىو.المنطهقة

أصس!!اد.امنالمليونونصص

المحاصيلفشلنتيجةتقريباالمجاعاتجميعوتحدث

الزراعيالمحصولأغش!!الرئيسيةالاسبابوترجع.الزراعية

لفترةالأمطاراسقوطفينقصوهوالجفاف-أ:إلى

.والفيضاناتالغزيرةالأمطاراسقوط2-.طويلة

أخرىعواملوهناك.والافاتالخباتأمراضتفشي3

المجاعة.انتشارعلىتساعدقدكثيرة

حدوثفيالرئيسيالسببالجفافيعد.الجفاف

والصينإفريقيامنكلفي،معينةمناطة!وكحماك.المجاعة

لأشدوتكرارامراراتحرضتالتيالأماكنامنتعد،والهف

واسعةمناطة!توجدشنالأمااتلكففي،المجاعاتأنواع

وإنجدا،نادراالموسقوطفيكود،أصحارياتتاخم

التىالأعوامفي،لوحظ.ضئيلةتكونصميتهفإنسق!أ

قدالمحاصيلزراعةأن،المناطقهذهفيهاالجفا!ضر!

!مبيلعلىعشرالتاسعالقرنسبعينياتوفيتماما.فشلت

فيالهندجنوبيالدكنهضبةفيا!ناحتسبص،المثال

خمسةمنيقربماأرواحعلىقضتمحاعةثحدو

المجاعةقتلتنفمسهاالفترةتلكوفي،احس!!انامنملاي!ت

أسسكان.امنملالينتسعةمنثأأ!هم!!اش

القرنمنأحسبعينياتاوأوائ!أ!شينياتاأواحرفير

حدوثفيالأمطارانقصتسبب،اطيلاديأعشرينا

تسمىإفريقيامنمنطقةفيالانتمتعارواسعةمحاعة

فيمناطقوتشملالكبرىأصحراءاجنوبيتقع،الساحل

والنيجروبوركينافاسووماليومورشانياا!اسسغامنكل

مناطقالجغرافيينبعضويعد.والسودانوتشادونيجيريا

هذامنجزءاوالصومالوكينياإثيوبيامنص!فيالحفاف

أخرىمرةعادتالمجاعةأننلاحفأ،أسذأ!ك.الساح!

القرنثمانينياتمنتصففيإفريقيامنابشءهذالتضرب

أثيوبياضربتالتيالمجاعةأنفيهشكلامماو.أ!شرينا

قدحينذاكالنالتصبةالأمليةاالحربالأنحدا،مدسردح!انت

القرنستينياتأواخرومنذ.الإغاثةجئودأعاقت

الملايينموتفيالرئيسيالسببنرجعأنيم!صنما،العشرين

مرتبطةاخرىأسبابأوالتغذيةمعوءإلىالإفريقي!تمن

منالناسمنالكثيرينأرواحإنقاذأمكن.لقدبالمجاعة

مجالفيالمتمثلةالدوليةالإمعهاماتلفضلجوعاالموت

.والمساعداتأخوثاتقديم

الغزيرةالأمطارتتسببقد.الغزيرةالأمطارسقوط

الأنهارمياهتحعلالشديدةفالأمطار،المجاعةحدوثشي

وتفسد،الزراعيةالأراضيوتدمرشواطئهاعلىتفيض

أصسنواتاوفي.الحاجةعناشائدألاءاهذابسببالمحاصي!!

لعدةغزيرةأمطارلهمواامتدعشر،ابمااأكردامنالأولى

ويطلق.أوروبغربفيشديدةهـجاعةإلىأ!ى!أعوام

لأنالصينحزناسماأ!يزاثعماليهيهوانجلهرعلى

المجاعة.وتحدثالمحاصيلالماءفيدمريفيضماغالباأضهرا

!مبي!!علىام،39.أو29!عاميب!تماالواقعةالمدةوفي

مجاعةفيالنهرهداطولعلىالفيضانتسبب،المثال

منمليونينمنيقربماموتنتيحتهاكانتمروعة
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السودانفيالفيضانتسبب،أم989عاموفي.السكان

المجماعة.انتشارفي

تحدث،الأوقاتبعضفى.والآفاتالنباتأمراض

تدمرالتيالزراعيةوالافاتالأمراضتفشينتيجةالمجاعة

دمرالتاصئكشر،القرنأربعينياتوفي.الزرأعيةالمحاصيل

فيالبطاطسمحصولمعظمالنباتأمراضمنمرض

المدةخلالأيرلنداسكانعددانخفضفقدولذلكأيرلندا،

مليونينمنيقربماإلىأم85وأا841عاميبين

.والهجرةوالمرضالمجاعةبسببوذلك،المليونونصف

الزراعيةالمحاصيلالجرادمنأسرابتهاجمواخرحينوبين

وفيالساحلمنطقةفيهذأحدثوقددمارا.بهاوتحدث

.الأخرىالإفريقيةالمناطقبعض

أسبابهناك.المجاعةلحدوثالأخرىالأسباب

فالكوارث.والإنسانيةالطبيعيةالعواملتشملأخرى

وأمواجالمبكروالصقيعوالزلازلالأعاصيرمثل،الطبيعية

عواملوالجزر،كلهاالمدنتيجةتحدثالتيالمتلاطمةالبحر

الأراضيمنوأسعةمساحاتعلىتؤثرأنشأنهامن

هجرإذاوخصوصا،المجاعةتنشأثمومن،المحاصيلفتفسد

المسلحة.بالقواتيلتحقواكيحقولهمالةلمرحينمنكثير

يسببأنيمكنماجيشاأنالأوقاتبعضفيبنجدوقد

ويرغمهعدوهتجويعفيوشسببمتعمدا،عاكللىاالمجاعة

الطعاممنالخزونتدميرالجيشيتعمدوقد.التسلإمعلى

لقطعحصارايقيموقد،بالمحاصيلالممتلئةوالحقول

الذيالشديدالحصارمنعوقدالعدو.عنالعلعامإمدادات

الفترةفيالنيجيريةالأهليةالحربأثناءبيافراحوأ!ضرب

،للسكانالغذائيةالإمداداتوصولم(0791-أ)679

مليونمنأكثرضحيتهاراحالتيالمجاعةذلكعز!فنتجت

جوعا.تواما،بياةرامنفرد

المجاعة،حدوثفيالنقلوسائلكفايةعدمي!+3قد

إلىالإغاثةموادوشحننقلفيالمصاعبنتي!جةوذلك

وكالاتوم!الأحمروالصليبالأحمرالهلالمتلدوليةوكالارتلعضومنحكومتهممنوعيرهالطعاممنالمساعدات-عادة-شلقونالمجاعةضحايا

.الميلاديالعشرينا!رناثحافيمياتمنتصروفيأثيوبيافىتفشتالتيالمجاعةضحاياالصورةوتوضحوعيرها.المتحدةالأم
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نأكما.المساعداتهذهإلىالحاجةفيهتعتشدالذيالمكان

أجدائية.اأضق!!انظمبمسببتحدثقدالمجاعاتمنكثيرا

فيأتربرادسقولايةفيحدثتالتيالمجاعةقتلتوقد

عاميفيشخصأفأ008منيقربماالهندشمالي

الحبوبنقلأصشاحناتاانعداموأعاقأم389أو379

.ال!خرىأ!ندامناطهتمن

المجاعةآثار

،والمرضالمرت-1:للمجاعةاشئيسيةالآثارتتضمن

انتشاهـالجرائ!3-،الزراعية!المحاصي!!الماشيةهلاك2

أعحرة.ا-4،الاجتماعيةوالاضطرالات

المباشرةراشئيسيةا،ثار1منكلاهما.والمرضالموت

يفقدودأح!افياالطعامينقصهمأ!ذيناالأشرادفا،للمجاعة

المجاعةضحايامنحثيروالشديد.ا!زالاويصيبهمازنهمو

أجطيءاأطموتنيتعرضوفإنهماثمومنضعافا،يصبحون

الأمراضابعضأوالإسهالعنالناج!االجفافبسبب

يطلقالمجاعةعنتنجمأخفمعينةأسةحاوهناك.الأخرىا

بسبصحتفهمايلقونم!وأول.العامالهزالاسمعليها

انى.كسارمنضىالالعاددفيهمالمجاعة

ت!!أجرامنتخلواختيالأطعمةايتناولونأسذيناالأطفال

عليهاتيصلهأمرضيةبمرحلةيمرون،والكافيأضروريا

لاستسقاءا!لإصابةا!أ،هذهأعراضومركواشيوركور

أسساعدلن:اأصحهافييظهرانتفاحوهوالجلد،

وفيونسيجهالشعرأ!نفيتغيراتتحدثوالكاحل!ت،كما

يلقونلاالذيرالصغارأ!محاياافإلى،الواقعوفيالجلد.

المجاعةمنأرالحادالتعذيةسوءحالةمنمتأثرينحتفهم

وبدنية.عقليةإعاقاتيعانونوه!اوينموننيكبرر

احتمالاتمنالمجاعاتتزيد،تقدمماإلىوإضافة

الكوليراأمراضقضتمافكثيرا.الأوبئةانتشار

أضاسامنكثيرأرواحعلىأخرىوأمراضأضيفوسوا

وهناكالشفاء.لهميكتبولمقواهمالجوعأنهكالذين

فىوعاشوابالهربلاذواممنأ!حاياامنغفيرةأعداد

المرضينتشرحيث،المزدحمةاللاجئ!تاتمعس!

انتيالملوثةا!ياهثهـبإلىينمضص!إكانواكماسريعا.

.ال!مراضتحم!طقد

علىيساعدكا.الزراعيةعيلوالمحاالماشيةهلاك

والمحاصيلالماشيةهلاك،المجاعةأثناء،الكارثةأمدإطالة

أجلمننمتذأوتنفقالمزارعحيواناتمنفكثير.الزراعية

يصبحشإنه،المجاعةحدوثأغلاحونيمئاولكى.الطعام

محزونمنلديهمماكليستنفمدواأنع!يهمالمحتممن

هذهمثل.التافيالزراعةموسميحيرأنقبلالحبوب

إلىالعودةعنالفلاح!تتعوشاوالمدهـهـةالفادحةالخسائر

مستوياتانخفاضعلىتعملألهاأطبيعية،كمااحياتهما

الإنتا!.

الجرأئمتنتشر.الاجتماعيةوالاضطراباتالجريمة

فتتضاعف،المجاعةبسببالاجتماعيةوالاضطرابات

أثناءفيوالسرقةوالدعارةالنهبمثلمعينةجرائم

لاالتيالأخرىوالموادالطعامالجياعيسرق5،المجاعة

بيعإلىويلجأون،أخرىبطرقعليهاالحصوليستطيعون

كما،رمقهميسدمابثمنهايشترواأعيهشةاطسروالبضائع

مراكزمنبالقربوبخاصةالعنفموجاتتشمبقد

أطهعام.اإنتاج

بيوتهمالمجاعةضحايامنكبيرةأعدادتهجر.الهجرة

يحتشدونأوالمدنإلىأفواجاويندفعوناشيفيةالمناطهتفي

الطعامكمياتتشوافرحيثاللاجئيناتمسحرفي

الآباءينفصلأطنابهاالضاربةالفوضىحضموشى.اللازمة

المجاعةعنينتج،ثمومنالصغار.عنأحصباراوالأبناءعن

التيالمجاعة،المثالسبيلوعلى.الناسهحرةالأمداأ!ويلةا

والتيأيرلندافيالبطاطسمحصولتدهوربسببحدتت

أقطارإلىالهجرةعلىالسكانمنمليونيننحوأرغمت

الأمري!صية.االمتحدةأ!لاياتاوبخاصةأحرى

المجاعةمقاومة

الدوليةالمنظماتمنوكثيرالمتحدةالأماتقدم

تعملكما.المجاعةلضحاياالعاجلةالمساعداتالأخرىا

منالعالممخزونزيادةعلىالدوليةألاتأ!!صاابعض

أجة.تامجاعاتحدوثمنععلىتعمل،وبذلكالغذاء.

بالعملالمجاعةحدوثمنعفيالأقطارمنكثيرويأمل

مابلدبمقدوركانوإذا.الطعاممنإنتاجهازيادةعلى

هلاكيؤديفلن،الطعاممنوافرااحتياطياتختزنأن

مجاعةحدوثإلىالمناطقببعضيلحقالذيالمحاصيل

مهلكة.

سكانهمجموعنماإذاما،للدفي،أنهالملاحظومن

فائضلديهي!ضنفلن،طعامهإنتاجبهاينمواقيباسرعة

منجيداحتياطيمنهتحشكلأنيم!شبحيثكاف

بذلإلىالبلدانمنكثيرعمد،السببوأ!ذا.الأطعمةا

لتلافيالنسلضبطببرامجالارتقاءفىالجهدمنالمزيد

منيكنومهما.الشلتنظيمانظر:.السكانيالانفجار

نجاحاحققتقدالبرامجهذهمتلأنالمعروفم!فإنهأمر،

كبيرةأعدادفيهاتعانيالتيالمناطة!فيوبخاصةمحدودا،

الناسهؤلاءأنالمألوفومن.المدقعالفقرمنالناسمن

يتمكنل!صالعددكبيرةعائلاتت!صينفيالرغبةلديهم

بمزاولةأهليهمعنالعبءتخفيففيالإممهاممنأطفاله!ا

.الأعمالمنعمل
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فىمبينهوكماوالملابه!،بالطعامالأحياءلعضإغاتةشموقد.وموتهمالناسمنكبيرعددجوعفيوتسستأيرلندافيوقصالكبرىالمجاعة

.ام84!لعامالرسمهدا

.الملاكمستحقاتلسدادالحبوبزراعةفيالمزارعوننحوسكانهعدذيبلغالذيالعربيللعالمبالنسبةأما

محنةويتجاهلونإنجلترا،فىيعيشونالملاكبع!لىوكان،النسلبتنظجمالمجاعاتتفادييكونفلامليونابم023

المستأجريز(.يغدوحتى،والبشريةالطبيعيةمواردهاستثماربحسنوإنما

برامجبعدةالبريطانيةالحكومةبدأتوقدتؤهله،وفيرةنعما،تعالىاللهحباهوقد،العظمىالدولمن

بالنسبةالأثرضئيلةكانتالنتيجةولكن،الوضعلمعالجة.لذلك

العالماأسماعالكارثةأخباربلغتوعندما.اباعةلحجما

الطعاممنسفنشحناتدولعدةأرسدت،اترصبمتاريضىأيرلندا،أيرلندا،انظر:.اليطاطىمجا!كة

،المساع!اتتوزيعمناضغموعلىلأير!دا،الإءإفومواد.الكجرىالمجماعةظر!قي(بم)نجدةالبطاطس

بسبب،حتفهملقواشخص075).00منأكثرفإن.

الولابتإلىأصهاقيمماثلى،ع!دوهابر،ضوالمرا!عفي!تاقيابىا!!!دىالكيرىالمجاصكه

5.6إلىملاون8منأيرلنداسكانتعدادومبط،المتحدةعاجممابينأيرلندافىوقعت.الميلاديعشرالتاسعالقرن

وكريمايومثلفقرا،الأكثرالمقاطعات.ا!اأ.ملاالبطاطسمحصولفسادعنونتجت،أم847و1845
ى!ويير.

النصف.إلىالقددانخفص!فقدمنلكثيرالرئيسيالطعامالوقتذلكفيكانالذي

الايرلنديين.

جمأيصلمسعينةمساتا!بئيالمجالأرتفاعبسبب،صغيرةالأيردنديةالمزارعمعظموكانت

علىبتأثيرهعنهالكشفويمكنكهربائيا،مشحوذعمل،المرتفعةالإيجاراتهذهسدادأجلومنالإيجارات

.ابلذاتفيالموجودةالأخرىالمشحونةالأجسامالأرضمنكبيرةنسبةاستغلالعلىالمستأجرينمنكثير

قوىخطوطأنهعلىالكهربائيالمجالإلىاكلرويمكن،الأرضمنالمتبقيةالرقعأما،للتجارةالحبوبزراعةفي

الكهربائيالمجالويؤثر.الجسممنتشعبرعخيليةكهربائيةالخاصطعامهملتوفيرفيهاالبطاطسبزراعةيقومونفكانوا

بحيث،نطاقهفىيدخلآخرمشحونسمبرأيعلىمحصولالزراعيةالآفةهاجمتوعندما.عائلاتهموطعام

الأجسامأنهذاومعنى.المجالخلالحركتهيبريجعلهمنملا!نواجه.أم846و1845عاميالبطاطس

يكنلموإنحتىالاخر،علىمنهاكليؤثراالمشحونةاستمرأرضهممنالفرارمنوبدلأ.المجاعةالأيرلنديين
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المجالاتبسب!وذلكبينها،محسوساتصالهناك

تتجاذبالمثالسبيلفعلىبها.تحيطالتيال!!ربائية

متماثلةالجسيماتتتنافربينما،الشحنةمختلفةالجسيمات

فيهنقطةأيعندال!ئهرلائيالمجالشعدةوترتبط.الشحنة

صغيرةاختبارشمحسةعلىبهاتؤثرالتيبالقوةمباشرة

الشدةهذهحسابويم!-!.النقطةهذهعندموضوعة

و)لى(المجالشدة)م(حيث-م.العلاقةباستخدام

ال!ربائيالمجالواتجاهالاختبار.شحنةمقدارو)ش(القوة

أختبارشحنةعلىا!ؤتردأغوةااتجاهنفسههونقطةأيعند

النقصهآ.هذهعندموضوعةموجبة

دمويةمعاركيخوضركانمدربمحاربالمجالد

أنواعاالمجالدوناستخدء.أغديمةارومافيالناسلإمتاع

الدروعامشخدمواالمحاربينوبعض.الأسلحةمنمتعددة

بطولوحاداأصعاقاوسيفاقناعذاتوخوذة،المستطيلة

ومميفامستديراقصيراترسااستخدموبعضهما.سم6.

شب!صةاستحدمواوآخرونسيكا.يسمىمقوساقصيرا

يتقاتلماعادةر.ترايدنتتسمىشعببثلاثورمحا

المهزومحياةتنقذانويم!شأحدهما.يقت!حتىالمجالدون

.العرضلهذابمناديلهبمأضظارةاأشرإذا

وأمستعبدونأو،حرباسرىالمجالديرومعظم

أطنافساتاهدهفييقاتلواأنعليهمحكمامجرمون

اجلمنأغرسانواالأحوارأ!الرجابعضوقاتل.الدموية

أحيانا.أضساءواالشيوخبعضقاتلكما،الشهرةأوالمال

قاتلكومودس!يسمىإمبراطورهنالك،ذلكعنوفضلا

شهرتهمفتنتشرالمنتصرونالمجالدونأماأيضا.الحلبةفي

اسحممعالبناتمبهجتعبيرلقشكلها.رومالطاقعلى

واحدا!مبارتاكوسكان.بومبيانحالطعلىواحدمجالد

تمرداقاد)ثريس(تراقيامنعبدوهوألمجالدين،أشمهرمن

وكانوا.سبارتاكوسانو:والعبيد.للمجالدينفاشلا

العنايةلهماويقدمون،خاصةبطريقةالمجالدينيطعمون

.ث!ضاتفيإسكانهمايتموكان،اللازمةالطبية

فيماشيةسوثفيأ!دينالمجامبارياتأولىانعقدت

وبعد.الأر!متقراطي!تأحدجنازةفي.مق462عامروما

وأالجنائزتشييععندتعقدالمنافساتمعظمأصبحتذلك

كانت.ولةأولاإشرافتحتتقاموكانت،الاحتفالات

ال!صلومميومامحتادفيصباحاتتقات!!المفترسةالحيوانات

تقامأطنافساتاحانتكماالقهص.ابعدالمجالدونويتقاتل

المسارحمعظمحولت.الأقاليمافيخاصةميادينفي

.الكبرىأطنافساتافيهاتقامكيالإغريقية

صقلعلىتعملأنهاالدمويةالمعاركهذهتبريركان

يستطيعحتىالبشريالدملمشاهدوتحملهالرومانيالمواطن

هذههونوريوسالإمبراطورأوقف!.الحربيةاطعاركخوض

.م404عامنحوالمعارك

القديمة.رومابمالكولوسيوم:أيضاانظر

العربيةالمنظماتانظر:.العربالورراءمجالس

(.ا!رد!ااءأ!راا)محالس

أكأ.أوحاضرتينمنيتكونإقليمالمجالو!لمحى

عدديقللامركزيةمدينةمنالحاضرةأمنصقةتت!صن

بالمدينة.تحيطضواحومن،نسمة05؟...عن!!صانها

عددااجتذبتإذا،ضخمةمدينةالحواضرمناصةأ!!ر-:

بالنمووتبدأتتوسعتمومن،والصناعاتأ!س!!انامنكافيا

معأ.

المصطلحغوتمانجانالفرنسيالجغرافيأدخ!!

فيالحضريةالتن!يةلوصف؟أم619عاممجالوبولش

.المتحدةأ!لاياتاشرقيشمال

مناطقالمتحدةالولاياتفيالمجالوبوليسثمرىتشم!!

وبالتيمور،وفيلادلفيا،،نيويوركومدينة،لبوسص!إالحواضر

جنوبيكمأو...لحواليتمتدالتي،سيديوواشنطن

منأكثروتغطيفرجينيا،شماليإلىنيوهامبشاير

ومن.نسمةمليون04حواليويسكنهاش!013،2؟...

طوكيومنطقةأخرىبلدانفىنمتالتيالضخمةالمدن

فيالصناعيالروروحوضاليابانفيأهشاكا-يوكوهاما-

وبلحيكا.وهولنداألمانيا

.الكبرىالحضريةالمنطقة:أيضاان!

تعنىبحثيةعلميةمؤسساتاللغويةالمجامع

مجالاتجميعفيواللغةالتعريبوشؤون،بالمصطلح

اللغةمجامعنشأةفيالباحثينبعضدرج.الإنسانيةالمعرفة

فىالعلميةالمجامعإلىبأصولهاالرجوعمحاولةعلى

التاريخنشأةمنذجذورهاتقصيحاولوالل،القديمالمشرق

لممقراطمجالسعنالحديثإلىآخرونذهبو.أجضريا

البطلإلىنسبةأكطديموسباسما!عروفةوأفلاطون

وتعكسأثينا.حامييعتبركانالذياليونانيالأسطوري

التيالعنايةمظاهرالعلميةوالمجامعالقديمةالمجالصتلك

والمعارفالعلوملنقلأغديمامنذالشعوبتوليها

والتقدمالنهضةلتحقيقوذلكأخاتهاإلىوالحضارات

والتأليف.ال!بداعوتشجيع

مناللغةمجامعإلىننظرأنالواقعإلىالأقربولعل

الشعوببهاتمرالتىوالفكريةاللغويةالمراحلخلال

ولغاتلغتهابينتماسمنيحصلومانهضتهاخلال

فيفكريتطورمنإليهماوصلتبكلالأخرىالأم
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للعرببالنسبةحصلماذلك.والفنونوالادابالعلوم

الدعوةنشرسبيلفىجزيرتهممنخرجواحينالمسلمين

اللغةأمامجديدةأوضاعذلكعنفنشأت،الإسلامية

قضايامبكرعهدمنذتواجهأنعليهاوكان،العربية

وأ،الدولةمؤسمماتبتعريبيتصلفيماسواءمتعددة

نفسها.العربيةاللغةتعليمحتىأو،والمعارفالعلومنقل

تواجهمؤسساتلإقامةالأولىالمحاولاتاعتبارويمكن

وأقدم.اللغويةلمجامعنانواةأقدمالجديدةالمتطلباتهذه

أنشأهاالتيالترجمةلجنةهيتاريخنافيالمؤسساتهذه

ت)سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدبنخالدالأمويالأمير

الكيميائيةالكتبلترجمةوذلك،دمشقفىهـ(85

هذهفكرةلاقتوقد.العربيةإلىاليونانيةمنونحوها

فإذا،اللاحقةالإسلاميةالعهودفيرواجاالمؤسسة

فعلمثلما،فائقةعنايةوالنقلالترجمةيولونبالخلفاء

وضمعالذيالرشيدوهارونالمنصور،العباسيالخليفة

ذروةإلىوصلتالتىالمؤ!سسةهذه،الحكمةبيتألسر

.المأمونعصرفيازدهارها

منالحكمةبيتإلىبالن!بغداد.فىالحكمةبيت

نألنايتبينالختلفةالعلميةومجالاتهاللغويةأنشطهخلال

وفق،العربيةللغةمجمعأولبحقتمثلالمؤسسةهذه

فىالاختلافمراعاةمع،اللغويةللمجامعالمعاصرالمفهوم

منعلماءيضمالحكمةبيتكانفقد.والأحوالالظروف

ومنهم،والمهندسالطبيبمنهم،مختلفةتخصصات

معتتعاملآنذاكالعربيةاللغةوكانت.واللغويالفلكي

مجالاتجميعفيالإنسانيالفكرإليهوصلماحصيلة

والسريانيةوالفاردمميةاليونانيةاللغاتطريقعن،المعرفة

بلادفيم!يماولا،اللاتينيةوكذلك،القديمةوالهندية

ال!ندلس.

عصرمنابتداءأوروبافىاللغويةالمجامعتألمميسولعل

بتلكمباشرةغيرأومباشرةبصورةتأثرقد،هناكالنهضة

الأندلحه!بلادفيازدهرتالتيواللغويةالعلميةالمؤسسات

وصقلية.(تونس)وإفريقية

وتشتتتراجعأوروبافيالنهضةعصربدايةصاحب

أعقبتها،الزمنمنقرونادامالإسلاميةالعربيةللحضارة

وبلادمصرفيالأولىإشعاعاتهاظهرتمجددةنهضة

بلغاتالاتصالإلىالعربيةاللغةوعادت،والعراقالشام

والإنجليزيةالفرنسيةوخاصة،الحديثالعالمحضارات

مجمعيةمؤسساتجديدمنتظهروبدأتمنها.والألمانية

والمعارفالعلومنشرفيصعبةمهماتعاتقهاعلىتأخذ

اللغةهذهإحياءإلىوتسعى،العربيةاللغةخلالمن

وكانالمعاصر.الإنسانيالفكرحصيلةلتستوعبوتنميتها

آثار،الفرنسيةالأكاديميةمميماولا،الأوروبيةللمجامع

وفي،العربيةالمجمعيةالمؤسساتتلكنشوءفمبواضحة

وقوانينها.أنظى!ارسم

،أم298عامفى.القاهرةفيالعربيةاللغةمجص،

وقد،للوضئوالتعريباللغويالمجمعاغاهرةافيأنشئ

سنواتبعدعطلولكنه،آنذاكمصرعلماءمننخبةضم

مجمعأنشئحينام329عامإلىمسيرتهفييتعثروبقى

إلىاسمهأبدلام389عاموفي.الملكيالعربيةاللغة

يسمىبعدفيماأصبحثم،العربيةللغةالأولفؤادمجمع

مجلةإصدارالبارزةأعمالهأولوكان.العربيةاللةنةمجمع

مجموعةوفيها،ام349عامأكتوبرفيال!و!جزؤهـ،ظهر

والمولدوالتعريبالتضمينكقرارالعلميةالقراراتمن

مختلفة،مجالاتفيلمسمياتوأسماء،آ!والاشتقا

والزينة،كالملابسالعامةالشؤونفي،وكلمات

لمسمياتعربيةوأسماء،والطبالحياةعلومومصطلحات

بالمصطلحالعنايةبدايةالمصطلحاتهذهوكانت.حديثة

منكثيراالمجمعأصدروقد،الحضارةوبألفاظالعلمي

علىعامكليعرضيزالوماأقرها.التيالمصطلحات

فىالمصطلحاتهذهمنألفمنأكثرال!ضويمؤتمره

التيمجلتهيصدريزالوما.والمعرفيةالعلميةالمجالاتشعتى

وكان.الجديدةوالمصطلحاتوالقراراتالب!نوثتضم

القضاياهذهدراسةفىدورتأسيسهمنذشكلها!التيللجانه

.العاممؤيمرهأوالمجيممجلسإلىؤنقديمهاوإنجازها

أولالمجمعهذايعد.دمشقفيالعربيالعلميالمجمع

أولعقدوقد.العربيةالأقطارفييقومءلمميمجمع

ضرورةالمجمعهذانشوءوكان.ام919عامل،اجتماع

صاحبتهاالتيالعربىالوطنفيالتعريبمسيرةاستدعتها

سلطانمنوالانعتاقالاستعمارمنالعحررحركة

العربيةاللغةفي"النظرعاتقهعلىالمجمعأخذأشقد.الأجنبي

مخطوطاتهاوإحياءآدابهاونشرالعصريةوأوضاعميا

والفنونوالصناعاتالعلومكتبمنيخقصها!،وتعريب

الختلفةالكتبمنتحتاجهماوتأليفالأجنبيةاللغالت،عن

لغةإصلاحتأسيسهعندأعمالهأوائلمنوكانلم!.المواضيع

المصالوتزويدالألفاظمنكثيرتعريب(الدواوين

وتلبيةوإداريةفنيةمصطلحاتمنتحتاجهبماالحكومية

ويصدر.الرسميةغيروالجمعياتوالصحفاللأفرادرغبات

كماأم،219عاممنينايرشومنذعلميةم!خلةالمجمع

جمدعهوداعترتهوإن،والمحققةالمؤلفةالكتببنشرقام

وتم.الفرنسيالانتدابعهدفيسيماولانشاعلهفييا

عامالقاهرةفىالعربيةاللغةمجمعوبينبينهالتوحيد

عامالانفصالبعدعليهماكانإلىعادولكنهأم،069

هذهإلىواللغويةالعلميةرسالته!ديوظل،أم169

.الأيام
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دمشهىمجمعتأ!ميسمهد.العراقيالعلمىالمجمع

عربيةأقطارفىوعلميةلغويةمجامعتأسيسإلىالسبيل

مجمعلتا!ميسمحاولةأولكانت،العراقففي.أخرى

منأم259عاملجنةشكلتثمأم،219عامعلمى

إد!الىص!إلى!ظوأء!كلراقىعلميمجمعتألمسيسأجل

علميةمجلةأصدررقدبغداد.فيأم479عاح!أواخرفي

ويضم.0591عامسبتمبرشهرفيمنهاالاولأحدداظهر

زالمجلةالمعاج!وأمحلميةاللمصطلحاتلجاناالعراقيالمجمع

أنهذهثانو،تالخطوصاأوتحقية!واشترجمةوالنشروالتأليف

أصدرحصما،واستمرارهالمجمعنشا!أفيكبيرأثراللجان
أمحلمية.االصطلحاتمعاجممنعدداالمجمع

أخويمجمعأنشئ.الأردنيالعربيةاللغةمجمع

جاءتأدإلىتط!ط،لمأيامهلكن،أم429عاممرةل!ول

للتعريبالأردنيةاللجنةتشكلتح!تأم،61!سنة

أخعريبامؤتمراتخذهأ!ذياللقرارتنفيذاوالنشروالترجمة

،أم619عامأبر!شهرفيبا!أأافيالمنعقدالأول
اللغةمجمعتأس!ص!حتىأ!ابأعمااللجنةهذهواسمتمرت

واصدر.أم769عاميوليومنالأولافيالأردنيالعربية

لجاناوش!صل6781،1عاميمايرفيمجلتهمرالأولاالعدد

.واكتراثواشترحمةوالمصمطلحاتوالتعريبللأصحولعلمية

فياطسشعملةاطفرداتلحصرأغراراتامنكثيراوأصدر

وكان.الجامعيةالعلميةالكتبوترجمةالابتدائيةالمرحلة

وتعريبالجامعاتفيالعلومتعريبالمجمعمشاريعأهم

فيالمجمعون!ومؤسساتها.الدولةدوائرفيالمصطلحات

ذلكرها،أ.أ"-المصطلحاح: ومنصدوبعصهادرو!منصير

أسنقل،وا،أصا،ملاصاوسلاح،افىراعةمصطلحات

والمقاييس،والمواصفات،الجويةوالأرصادأضموين،وا

فيتدرسالتيأ!لميةاالكتبوترجم.الحياةع!والتأمين

فيالجامعيالدرسعمدةأصبحتوالتىا!ومكليات

.الأردنا

بيتتأسر.العربيالمغربفياللغويةالمؤسسات

تنسيقعلىللعملوذلكأم839عامبتولسالحكمة

.التراثوإحياءالعلميوالبحثوالترجمةأضعريباأعمال

الاقتصاديةالدراساتبمعهداللسانياتقسمأنضئكما

أسسركزأسذيا،أم069عامبتونعع!والاجتماعية

أطجنةاضمزوشارك،تونسفيالحديثةاللغويةالدرامعات

الاساسياللغويالرصيدوضعفيالمعاربيةاللاستشارية

للتريةالعربيةالمنظمةتبنتهأسذيواالابتدائيةللمدارس

العربيأعالمانطاقعلىالثمالينياتفيوالعلوموالثقافة

عامبالجزائرالصوتيةأصدراساتامعهدأنشئكما.!طه

بالرباطللتعريبوالأبحاثالدراساتومعهدأم،6!0

الكاتبةالآلةتطويرفيبمساهمتهتميزالذي،أم069عام

الحاسوبية.للمعارفالموحدةالعربيةوالشفرةالعربية

لمعالجةوإعلاميةعامةمنهجيةأسسوضعإلىأصسعيوبا

.المصطلحات

العاممطلعومع.السودانفيالعربيةاللغةمجمع

أولوكان،السودانفيالعربيةمجمإللغةافتتحأم399

للمذيعينتدريبيةدوراتإقامةمارسهاانتىأنشطته

.والمذيعات

بعضهاوالمؤسساتوالمعاهدالمجامعمذهتعطولا

وكان،العربيةالمجامعاتحاديجمعهاوإنمالعفم!،ص!بمعزل

ويقوم.م5691عامممبتمبرفيبدمشة!أصهمؤتمرأوأ

كماأعمالها،وينسق،العربيةالمجامعب!تالاتصا!بتنظيما

والاهتماموالجامعاتالمجامعبينالتعاونتنشيطعلىيعمل

ونشرها.الخطوطاتبتحقيق

تأس!.بالرباطالتعريبلتنسيقالدائمالمكتب

ومقره،العربيالوطنفيالتعريبأضنسيقأ!دائ!االم!صتب

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةعليهوتشر!،الرباط

التعريبمؤتمرعنالمكتبهذاانبثققد)الأليسكو(.

وقد.أم619عامأبريلفيالرباطفىانعقدالذيأالأرا

حدودإلىعلما02مصطلحاتووحدالم!خبهذانسة!

67و.6أالمصطلحاتتلكعددربلغأء،681عام

العربياللسانمجلتهلإصدارالم!ضبقام!صمامصطلحا.

العلميةالمصطلحاتونشرأم،649عاميونيوشهرمنذ

والقانونوالفقهأعيمياءواوالفيزياءياضياتأافيوالمعاجم

.الحياةشؤونمنوغيرهاوالسياسةأ!امةاااللأشغالوا

عقدالذيالتعريبمؤتمرالمكتبنظم،ذأكإلىوبالإضافة

،ام819عامطنجةفيوآحرأم،779عامالجزائرفي

عقدعلىأشمرفكما.أم849عامالأردنفيومؤتمر

انعقدتالتيللتعريبالثقافةندوةمنها،للتعريبندوات

توحيدوندوةأم،759عامليبياشىطرابلصرشي

ووضعت،8191عامالرباطشيعقدتاكتيالمنهجيات

ووضعها،العلميةالمصطلحاتلاختيارالأساسيةالمبادئ

لتقديمهاالناجحةالحلولإلىللوصولالمقترحاتوقدمت

التعريب.مؤتمراتإلى

الأسه!وضعإلىكلهاأضدواتاتلكوتهدف

تعريبفيالمبذولةالجهودومتابعةالتعريبلعمليةالراسخة

العربي.الوطنفيالحضاريةوالمظاهروالإدارةالتعليما

المعنيةوالمؤسمماتوالهيئاتالمجامعأهمهيتلك

الوطنفيونشرهاوتعليمهاتنميتهاووسائلالعربيةباللغة

انكبتالذيلنشاطهاالمميزةالملامحأه!وتلك،العربى

منجملةإلىجهودهااتجهتوقدإنشائها.منذعليه

الجهودبذلأأضاشاالوجهعلىتصنيفهايم!شالأهداف

العصرلمتطلباتمواحجةوجعلهاالعربيةاللغةإغناءأجلمن
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وذلكالحضارةوألفاظالعلميةالمصطلحاتوضع2-

العلملغةفيوالإفهامالفهمووحدةالمنهجلسلامةتحقيقا

اللغةروافدمنرافدينبوصفهماوالتعريبالترجمة3-

وضع4التعبيريةطاقاتهاوتنميةثروتهازيادةفيالعربية

إليهوصلتمماوتستفيدالعصرحاجاتتواجهالتيالمعاجم

تبويبوحسنودقةتطورمنالكبرىالاوروبيةالمعاجم

نحوا،العربيةاللغةتعليمتيسير5-الا!متعمالفىوبراعة

وضماناعليها،والإقباللانتشارهاتسهيلا،وكتابةوصرفا

باللغةيتعاملونومنالناشئينلدىوالفهماللسانلتقويم

العربيةالكتبأمهاتوتحقيقالتراثإحياء6-العربية

فيدورهايبرزبشكلونشرهاألمجالاتشتىفيالقديمة

العصور.مرعلىالبشريالفكرتطور

بموالمسلمينالعربعندالعلومبمالتعريبأيضا:انظر

المعجم.بمالعربيةاللغة

985-هـ،324-)245بكرأبومجاهد،ابن

بكرأبومجاهد،بنالعباسبنموسىبنأحمدم(.369

القراءاتصنعةشيخ،الإمامالأسحتاذالبغداديالتميمي

القرآنيقرأالذينالسبعةالقراء)اختارالسبعةلحمبعمنوأول

قرأوغيرهما(.عمرووأبيعاصمامثلأليومحتىبقراءاتهم

قنبلوعلى،ختمةعشرينعبدوسبنعبدالرحمنعلى

وعلى،الخزأعيأحمدبنوإسحاقكثير،ابنراويةالمكي

عبدالكريمبنوإدريسالنحويثعلبيحيىبنأحمد

عليوأبوبدهنبنأحمدعنهوروى.آخرينوخلائق

وأبوحبشبنوالحسينخالويهبنعبداللهوأبوالفارسي

بعيدمشهوراكان.يحصونلاوخلائقالشاهدجعفر

قالوالخير.والحفظالدينمعومعاصريهأقرانهفاقالصيت

ن!أئهمعائرعصرهفيمجاهدابنفاق:الدانيعمروأبو

وصمدق،فهمهوبراعةعلمهاتساعمعصناعتهأهلمن

نعلم"ولا:التراجمأهلبعضقال.نسكهوظهور،لهجته

ازدحامبلغناولامنهتلاميذأكثرالقراءاتضعيوخمنأحدا

أربعةحلقتهفيكان".عليهكازدحامهمأحدعلىالطلبة

.الناسيقرئونخليفةوثمانون

بمالياءاتكتاببمالقراءاتفيالسبعةكتابله

ذلك.وغير،الكسائىحروفكتاببمالهاءاتكتاب

الطائى،انظر:.الطائيبكرأبومجاهد،ابن

أحمد.بنمحمد

م(.642-722أهـ،0)21-4جبربنمجاهلى

القراءشيخ.الخزومي،المكي،الحجاجأبوجبربنمجاهد

فيبرع،الحديثكثير،عالم،فقيه،ثقة،إمام.والمفسرين

فأكثر،عباسابنعنروى.والحديثالقرآنوقراءةالتفسير

هريرةأبيعنروىكما.والفقهوالتفسيرأقراناأخذوعنه

بنوجابرع!ربنوعبداللهوقاصأبىبنوور!عدوعائشة

ابنعلىالقرانعرضوقد.الخدريسعيدئيوأليعبدالله

نزلت؟فيم،يسألهآيةكلعنديقفمراتثلارثعباس

.؟قتكاوكيف

كثيرابن،القراءاتأئمةمنثلاثةالقرآنعلإءقرأ

محيصن.وابنالبصريالعلاءبنوأبوعمرو،المكي

وعمرو،أقرانهوهموعطاء،وطاووسعكرمةعنا،وحدث

وجماعة.الأعمشودسليماندينارابن

إليها،فنظرذهبإلايسفلأعجوبةلاجبرابرتكان

يبحثبابلإلىوذهب،لحضرموتبرهوت!ئرإلىذهب

بعضيرىالتفسيرفيكتابله.وماروت،هاروتعن

يأخذهمافيهويقيدالكتابأهليسألكانأعهالمفسرين

خذواالثوريقالحتى،بالقرانالناسأعلمو!إن.عنهم

وعكرمةجبيربنوسعيدمجاهد:أربعةدشالتفسير

.والضحاك

(.م1921-5021هـ،096-106)الصباورابن

الشيبانيعلىبنمحمدبنيعقوببنيومعف

جغرافيالمجاور،ابنالدينجمالالفئ!أبو!الدمشقي

بها.وترعرعبغدادفيونشأبدمشقولد.ريلمسمورحالة

تارفيبكتابشسهرتهوترتبطالمجاور،ابنبا*سماشمتهر

هـ،063سنةقبلألفبأنهيعتقدالذيالمستب!ص

الحجازكتابهفيالمجاورأبنوصفوقد،ام233

أهلهاوعادأتأخبارهابعضوذكرو-شضرموتواليمن

بالبحرين،انتهىثممكةعنبالكلابمابتدأ،وطرقها

وتعرف،المشهورةالملاحيةالادلةعلىاطلعأنهويبدو

الملاحةخطوطتصفالتيالقديمةالملاحةعلومعلى

خصصوقد،وجاوةالجنوبيةالعرببلادلينوأطوالها

كماعدنمدينةلوصفكتابهمنكبيراجزءاالمجاورابن

لها.خريطةورسمجما-ةوصف

بوأ،لأنطاكيا:نظرا0سملقاابوأ،لجىلمجتا

سم.لقاا

علىيطلقاسمالمجترالحيوان.الحيوانالمجصر،

ثمالطعامتبتلعالتيالمشقوقالظلفذاتالرعيحيوأنات

للحيواناتويقال.مضغهلتعيدالمعدةغرفاكأتستعيده

والجمالوالبقرالضأنأمثلتهاومن،المجتراتالهوعهذامن

الحيواناتولهذه.والزرافوالظباءوالماعزوا!كزلانواللاما

تمضغهأنبعدتبتلعهفهي،الطعامهضمفىغريبةطريقة

.المعدةإلىالمريءعبرالطعامفينزلرفية،،مضغا
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2.7-+\ابرخحزا،لمحه1

6!-!ءممما-:،طا+!د!صخذ،:زرشا+ااخا!لاحيوراادات

ثمف/

(1؟،+-حص

اتهـ!االإلثحةا5اح!-هـ!!اأص!اء:أركعةمراع!ختأ!عددالمجتراتلملعظم

أ!عامايد!أعا،5،أص!ايموص!تههصما،والمحمحةالتلاشيو

صعبداصعومصغهحعادتمالحصراء(،الأسهما)1التلالمحيروداتو3!احصاإلى

2(.اشرتاالأسبا)ااطسمحةزاا!لإكعحةإلىالمهاية

معظبمفإن،الأضرىاالحيوالاتبعفررالحماللا!عتثناءو

تجماويفأربعةإلىمعدةأ!اأضواهذامنالحيوانات

ويتجمع.أ!عاماهضمعلىيساعدمنهاكل)غرف(،

زيمرأص!صشاأوالأزأاأضجويوافىبلعهبعدالطعاممعظم

حيثالإنفحة،يسمىالذياصانياالتجويف!إلىبعضه

حا،ياتشبه،أسداخليةاجدرانهاعلىجيوهـصغبردتوجد

حيث،الإنفحةاإلىأ!صش!افىالمحتزنالطعامويمر.النحل

وحينما.الجرةتسمىطريةكتلإلىويتحوليرطب

إلىالطعامبإعادةالإنفحةعضلاتتقومالحيوانيستريح

مضغهالحيوانويتولى،أطعابباويمزجيمضغحيث،الفم

جديدصتأجمرحديدمنيبتلعهآ،دائريةأطفمثةبحر

يدخلىو(،الإلمحةاوأحصلق)االمعدةم!الأوليناأضحويفينلا

التجويفإشىينتئهيث!ا،التلافيفذات،أثالثاالتحويفص

ألمعدةاومن،أطعديةاأحصارةبايختلصأحيث،المنفحةاشالما

عبرويمتص،هضمهحيثالداخليمعاء،الأإلىينتقل

عنالحسماأجزاءجميعإلىأجنتقلالداخليالأمعاءجدار

أسدم.اطريهت

يأأسديهاكيمرولضروسها!أ!عاماالمجتراتتمضغ

تنقبضرأ!ذا.أ!لوياأغكافيقواطعأوللمضغأسعنان

الصلمة.أحليااأصلثةاعلىأسسفلىاالأسنانا

الرومانسية،الثقافةبمعلم،الاجتماعان!:.المجتمع

.(لمحتمعا1!سيةهـماش1)

الكيبوتز؟انظر:التعاولي.الزراعيالمجثمع

الكوميوني.المجتمع

أناسمننيت!صمجتعالكوميوديالمجتمع

أيةمنأفضلمشتركةحياةإقامةباستطاعتهمأننيعتقدو

أعضاءويضع.بمفردهممهمواحدأييقيمهاأنيمدتحياة

الحاجاتفوقالجماعيةالحاجاتأمموميونيةاالمجتمعات

الاهتمامأساسعلىالمجتمعاتهذهوتؤسم!،الشحصية

أقام،المثالسبيلعلى.والسياسةأ!دينامت!!،المشترك

صموررؤجشمعاتهترايتسشدعىدينيةجماعةأعضاء

مثل،الكوميونيةالمجتمعاتبعضوتعد.الإنجي!!اأآتعاتتبع

ويسمى.تعاونيةزراعيةمجتمعات،إسرائي!فيالكيبوتز

الوطوبياأفضللعال!انموذجايقامالذكبنيميوال!صالمجتمع

أغاضلة(.ااطديمة)1

التقليديالمجتمععنميونيةال!صالمجتمعاتتختلف

الحاجاتبهايدعمونالتيأ!!عائلافيأسامسيةلصفة

فيبهخاصةأرضاشخصأييمتلكلافمثا،،.الجماعية

المجتمعاتبعضأنكماالكوميولية،المجتمعاتا

الأسرةنظامأواشواجأيضاتحرمأنيم!شال!صميولية

يقومالكوميونية،المجتمعاتبعضوفي.شةأءألمأاأ!احدةا

منويحدونجماعتهمأج!!م!أ!مبأعماالأعضاءا

المجتمع.ألمباشىهـلبقيةاالاتصال

أمثالأوروبيينينمفرنجدعشر،أخاسعاأسفهـنافي

وبيير،كابيهوإيتيان،أوينوروبرت،سايمونسانال!صت

العادلغيرأضوزيعاعلىاعترضوا،دهونبراوجوزيم!

علاأ01المحتمعة-ا"أ دىلموجودةطشرورجعنوبحتو،.ي!روه

الخاصة،الملكيةمنبقدريحسمحالذينيأس!صميواالمجتمع

قيامالىالمثلتلكأدت.ثةاالمتهوةأ!ساسسمرلالكنهر
ررصر.!ص

فرنسا،:مت!!البلدانمنكثيرفيا!صميونيةاالمجتمعات

إلخ....تنزانيا،ألمتحدةاأ!لاياتا،أجالارانيا،لري!إ

فيللحياةأعوميونيابالأسلو!قوياهتمامأيضانشأ

فيوذلك،المتحدةالولاياتفيخصوصاالبلاد،لعض!

خلالوفيأ!شرين.االقرنمنأصسبعينياتواالستينيات

التعاونيةالمجتمعاتمرالآلاثأصشبابانصوأغترة،اتلك

تلكمعظمتفككتالبلاد.جميعفيالكوموناتتسمى

أحشرين.االقرنتمانينياتأوائلشيأس!صميوناتا

.الهزازونبمالأمانيون:أيضاانف!!

،الفيروزآبادي:انف!إالفيرورابادي.الدينمجد

الدين.مجد

منأساساتتكوننباتيةفصيلةاسما!حمجد

الصبماح،نجمةنباتاتأيضاعليهاويطلق،متسلقةنباتات

فيوالمعتدلةالمداريةالمناطقفيالفصيلةهذهنباتاتوتنمو

الذي-الصباحنجمةأوالصباحمجدنباتويعد.أحالما

هذهفيالنباتاتأشهربيماتمن-الحدائقفييزرع

وزهرةاللبلاب:مثلأخرىنباتاتتشملالتيالمجموعة



قلبشكلع!اللودداكةأورا!لهالبستانىالصباحمجدنبات

قمع.شكلعلىملونةوأزهار

وينموالبطاطا.أوالحلوةوالبطاطسوالمحمودةالقمر

الأشياءأقربحولويلتفبسرعةالصباحمجدنبات

أمتار.وستةثلاثةمابينإلىالساقارتفاعويص!!.إليه

الدعاماتلتغطيةواسعنطاقعلىالنباتهذاويستخدم

الصباحمجدولنبات.والمداخلوالأسوار،،الأعمدةأو

أما.داكنأخضرلونهاالقلبشسكلعلىأوراقالبستانى

منمتنوعمزيجوذاتقمعشكلعلىفهيالأزهار

والأحمروالأزرقا!رجوانى:الالوانوظلالالألوان

فيالعو،ذاتالأزهار،!ذهوتتفئ.والأبيضوالقرنفلي

ضوءفيالنهار،أثناءفيبعدفيماتنغلقولكنهاالصباح

غلاففيصبحليلةلمدةالماءفيالبذورتنقعوقد.الشمس

منيابانيةأنواعوهناكالنمو.عمليةيسهلمماليناالبذرة

سم،أ8إلىفيهاالزهرةقطريصلالصباحمجدنبات

والبنفسجي.والورديالارجوانيمنخليطأزهارهاولون

القمر.زهرةبماللبلابانظر:

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اغمرازهرةالحلوةالبطهاطا

اللبلابالحامول

هرةشا

.(ر!لقواا)يفلتجدا:نظرا0!المجدا

طائفةمنصغيرمجدافيحيوانالأردجلا!المحي

ا!لائيةالعوالقمنجزءوهو،والنهريةالبحريةالقشريات

الماء(بم!عطحعلىتطفوالصغيرةالكائناتمن)كتل

وخاصةالألععماكمنالعديدغذاءمنمهماجزءاوتشكل

الرنجة.

.الحيوان،المائيةالعوالقبمالقشرياتأيضا:انظر

271المجدية

أم(.474-1366هـ،085-)767الصبلىيابن

بنالدينشهابالعباسأبوطنبغابنرجببنأحمد

.بالقاهرةولد.والهند!عةوالفلكبالحسابىالم.المجدي

ديالغوامضلطائفإبرازمنها:كثيرةتصانيؤ!له

فضلتخطيطإلىالحائرإرشادبمالفرائض!أعةإحراز

ر!عائله:منا!لسافر.زادوسماهالهيئةعلمافيالدائر

التسهيل،بالمقنطراتالموسومبالربعالعملفيارسالة

الفهيمبغيةبموالتركيبالحلطرقبيانفىوالتقريب

المسائل.أعولإلىالسائلإرشاد،التقويمصناكأأفى

بالقاد!رة.لوفي

والمسلمين.العربعندالعلومإعضا:أانظر

.(أم-359،هـ-أ)354إبعقوبمجلىي

الطبكليةفيوتخرجبالقاهرةولد،عالميمص!سيجراح

وحصلالعينيبالقصرللجراحةنائباعملم(،)5691

أستاذدرجةشغل.بلندنالملكيةالجراحينكليةزمالةعلى

كماأم(،)689شيكاغوبجامعةوالصدرالؤلبجراحة

هارفلينمستشفياتفيأيضاللجراحةاتاذاعمل

جراحةكرسيأستاذإلىوصلحتىبرومتون،وهارفيلد

المنصبهذايشغلأجنبيأولوهوم(1)869فيه،القلب

والرئتينالقلبزراعةلمركزرئيساثمأممتاذا،عير،.هناك

كماأم(،)879لندنبجامعةالوطنيالقلبلىلمعهالتالغ

السويد.جامعاتفيالقلبلجراحةأستاد.اعمل

الأبحاثمنالعشراتيعقوبمجديللد!شور

لهأنكما.المتخصصةأعلميةواالطيةالمجال!تفىالعلمية

القلبمكان،صناعيقلبزراعةعلىفائقةرويةمقدرة

عادية.بصمورةالدمويةالدورةوتشغيلاك،لفأطبيعيا

زرعمشكلاتلأبحاثمركزايعقوبمجديأسه!

فيالمستوىأصيةعاتقنيةالمجالهذافيواجمتكر،القلب

.الدومنيومتسمىالمزدوجةالصناعيأغلبازرععمليات

005أجرىأنهالمتخصصةالعالميةالموسوعاتتذكر

والجديرأم(.)879عامحتىصناعيقلبزراعةعملية

لطفلالع!ليةهذهأجرىالعالمفيطبيبأولأنا،بالذكر

لمريض.ورئتينقلببزراعةواحدةعمليةفيقامكماوليد،

الدكتوراهوشهاداتالميدالياتمنالعديدطىحصل

علىحصلكما،العالمجامعاتمنالعديدؤيالفخرية

منالطبيبيومفيالجمهوريةووسامالأولالواجصبنوط

أم(.)889العربيةمصرجمهورية

منلنوعيناسبمالمجد،زهرةأيضاوتسمىإيلأ51

المجدية،الاولالنوع.نيوزيلنداموطنهاالمزهرةالشجيرادت

نسبياصغيرةشجيرةوهياوجود.شادرةو!الأرجوان!!،
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كسيرةوأزهار،الخضرةوداكنةمقسمةلامعةأوراقذات

متدأجة.رؤوسفيبراقةأسلوداحمراءالبارلاءكأزهار

الشكلجميلةشجرةوهيالصفراء،المجدية،الثانيوالنوع

ذهبيةالبازلاح!كأزهارأزهاروتعلوهامقسمةأوراقذات

وجذابة.وطويلةرفيعةقرونذواتكبيرة

.الشجرة:أيضاال!

كص،3041-1)336المهديمحمد،المجذوب

فيوأرر.سوداليوهـساموأديبشاعرأم(.1791-829

انتق!،انأمحىافحففأيهاحا،وفيوتعلمالدامرمدينة

جلاا!محدوبأستي!!االدهروكان.الخرطومشيل!دراسة

)جامعةعوردونب!صليةالعربيةللغةوأ!شاذاشاعراأسدينا

عمل.أطهديامحمداللهفيهاتخرجاشتيأجا(،حاالحرطوم

الح!صميأحملاشيظلوالماليةلوزارةالحساباتديوانفي

.أم829عامفاتهرحتى

أصشعر،بايتدفهت5ضةالصاأمتفجرشاعراالمجذوبكان

فىشحاذ،ذيبالمجطنار:أهمهادواوير!متةأصدر

البشارةالأشياء،تلكبموالهجرةالشرافةبمالخرطوم

بعنواتأصسيامميةالقصائدهشعريةعةمجمووله.والقربان

.منبريات

أمحاطفيافمنخا،وكنيةثرةالشعريةالمجذوبوتجربة

!ثرأأ!سوفياالوهجكانوإن،أضأملياوالذاتيوالقومي

تراثفيفريدةتجرلةاللولدقصيدتهوتعدعليها.إشععاعا

فيها:يقول،الحديثأصثحعرا

المدثرعلىياربصل

واغفرذنوبىعنوتجاوز

أكبربمتابإلهىياوأعني

بالمنكرولغفزمانى

لالألوانشغفهالمجذوبأررىالشعريةأ!مورةاتظهر

كما،كانفقدوالاضواء،أظلالانمس!منوا!حشفادته

ي!ضنأنيتمنى،المجاذيبنار،ديوانهمقدمةفيذكر

رساما.

نزقمنتدرحدهافيحياتهأطوارالشعريةرحلتهتصور

هدهخلالوووقارها.الشيوحح!صمةإلىأنملاقهواالشباب

أ!طنابهمومالارتباطشديدشعاهـراالمجذو!ظلالرحلة

تشكل،موحية،جميلةبلعةذأكعنعبر،الإنسانيةوأحلام

بها.ويوحياهعانيدلالاتأعمقيفجرألماعا

غخائيفأسلوبه،بالإيقاعاحتفالهالمجذو!شعروميزة

فىالإيقاعجمالويظهرأ!لعة،ابمومعيقىالارتبا!أشديد

قصيدته:

خيالحيانيالتنجويوم

حميميعرفنيليسغريب

برئامحاشهفيتخطر

الوسيممنظرهالعارينسى

أرنتأذنيوفىبهألذ

رخيممرحلهاجلاجله

فراشاتدعوكمايدعوبها

رؤومحضنضمهاأزاهر

وقصيدةوالحرةالتقليديةالقصيدةألمجذوبكتب

المناسبالتعبيرقالبتختارالتجربةيدعوكانالشر

جوانبمنكثيربتصويرشعرهامشازصماأطبيعتها.

وأحزأنها،أفراحها:عاداتهاجميعشيالسودانيةأجيئةا

الأولىحياتهمرحلةوأح!.السيا!ميةأضحربةاعنفضلا

ارتباطهبسببجماهيرياشاعرامنهجعلتالتيهي

عقبفكانتالثانيةالمرحلةأما.أحسياسيابالعمل

تجاربإلىالمجذوبانصرفحيث،السوداناستقلال

فقد،والإحباطالأملبخيبةمليئة،ذاتيطابمذات

ونفسه،روحهفيأثرتشخصيةن!جاتأصابته

فيهوقلوالإيحاءالتأملمنمسحةشعرهفاكتسى

والعنف.واطباشرةأضصريحا

معينطلقفتارة،معينشعريبمذهببامجذوايلتزأآ

يميهوموثالثةالواقعي!تمعيلتزمشأخرىالرومانسي!!
.ل!تمزلىا

منلأكثرالمسودانيماتالأدباءالاتحادرئيساانتخب

،والفنونللادابأغومياالمجلسوسامعلىوحص!.دورة

داخلالأدبيةالمنا!عباتفياطشاركاتحضيروكان

:يقول،وملاذهدرعهشعرهكانو.حارحهوالسودان

حصينةدرعاالشعرعلىن!جت

وعذلىزمانىعنىبهاأرد

غارةبعدغارةمهاأحرك

جحفلبعدجحفلامنهاوأدفع

صارمالشعرففىعدليكنلمإذا

ويعدلكتاباينزلشمتهمتى

وتركببيتهفيهالادالتىمقطهوعته،شعرهأجماومن

ومنأحالمامودعا،ذاتهداخلإلىوالسحبوأهلهالشعر

:يقول،فيه

أمنتبهموأطفالىداريلزمت

وببالهممنالحزينةنفسى

ماوجدتالشعرسرابهجرتوقد

وأغلالقيدسوىمهخطاي

خيلهلالأمسوطنليكانقد

وامالحبمنالشبيبةوهم

بهظفرتولكنيحيناوضاع

وأطفاليداريفيالبشائرحلو
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الصساعة.قطاعفيحالياالمجريينمنكثيريعمل.زراعيةدولةكانتعسدماالميلاديالعشري!القرلىم!الأربعينياتامشصصمنهذكثيراتعيرتالمجر

المجر.فيالاملةالأيديربعمىأقلاليسار()إلىالمزارعونيشكل(.اليمين)إلىبودابمستمثلالمدنفىنالس!ظمن%06نحوويعيمق

المجرجمهورية

سواحل،بدونداخدية،صغيرةأوروبيةدودةالمجر

منيأتيالدولةدخلمعظمكانهنغاريا.عادةوتسمى

وعملوا،الريف!فيالسكانمعظماعاشحيث؟الزراعة

العشرينالقرنمنالأربعينياتأواخرحتىبالزراعة

فيمهمةواجتماعيةاقتصاديةتطوراتوحدثتالميلادي

علىالمجريالاقتصاداعتمادفازداد،الحينذلكمنذالمجر

الدخلفيالزراعةمنأكثرتسهمأصبحتالتي،الصناعة

حيث،المدنفياسمكانمن65%الآنويعيعق.القومي

فيالسكانخمسنحوويعيش،بالصناعةأغلبهميعمل

تنتشر.مجريةمدينةأكبروهي،العاصمةبودابمست

التربة،خصوبةوتعدالبلاد.منالغربىالجزءفيالسهول

الطبيعية.الدولةمواردأهممنللزراعةالمناخوصلاحية

عشرالخامسالقرنأواخرحتىقويةالمجرمملكةظلت

القرنأوائلمنمعظمهاعلىالعثمانيونوسيو.الميلادي

وأصبحتعشر.السابعالقرنأواخرإلىعشرالسادس

)عائلةهابسبيرجإمبراطوريةمنجزءأذلكبعدالمجر

الأولىالعالميةالحرببعدالإمبراطوريةوانهارت(.نمساوية

ولكنهاأراضيها،ثلثينحوالمجرفخسرت،أم819عام

.الاستقلالعلىحصلت

أواخرفيالحكومةعلىألمجريونالشيوعيونسيطر

مشابهادستوراواتبعوا،العشرينالقرنمنالأربعينيات

،الحرياتفقيدوا؟السابقالسوفييتيالاتحادلدستور

ثورةالسوفييتيالجيشقمعالاقتصاد.علىوسيطروا

حركةوبدأت.ام569عامالشيوعيالحكمضدالمجريين

السابقالسوفييتيالاتحادعملأنبعدالمجريةالإصلاحات

القرنمنالثمانينياتفيأكبرحريةشعبهإعطاءعلى

علىالشيوعيالحزبوافق،أم989عامفي.العشرين

أكثر،حرياتومئالشعب،الحكومةعلىسحيطرتهإنهاء

،أم099عامانتخاباتفيالشيوعيةغيرالأحزابفازت

الحكومة.علىوسيوت

الحكمنظام

الوحيدالرلعمميالحزب،المجريالشيوعيالحزبكان

وشغل.الشعبمنقليلةنسبةللحزبوانفممتالمجر،في

والمؤسمماتالحكومةفيمهمةمناصبالشيوعيون

الشيوعي،الحزبرئيسوهو،العامالأمينوكان.الكبيرة

المجر.فيالفعليةالسلطةصاحب

فاجبر،الشعبيالضغطازدادأم،889عاموفي

أحزابتكوينعلىالموافقةعلىالشيوعيالحزبزعماء
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العمالية،والشؤون،والمنطقة،للإقليممحاكمأيضاوتوجد
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منأسمكاناهجرةبسببالسكنأزمةتفاقصت.مخفردة

المدينة.إلىالريف!

وأمريكاأوروبافيكما،الغربيةالأزياءاالمجريونيلبس

أ!ذيا،التقليديالزييرتدونالمجريونوكان.الشمالية

المجريونيحبفقط.الخاصةالحفلاتفيحاليايستعمل

الشوربة،ويحبون،ة!بكمياتويتناولونهأ!عام،11

ويفض!!تحضيرها.فيالبابري!صابهارأ!استعمامننويكثرو

أسدواجن.ارالأبقارالحمالمجريون

ا!قماححي،يأاللاحتماءاالمجر!ت!عفمأيحب.الترويح

جميلةشعبيةأغالتولخما.أسمارحواالفنيةالمعارض!وزيارد

.ومشهورة

أضشاطاتاشمنالمجر.فيشمعبيةالأكثرااصلعبةاالقدمكرة

،الطائرةأحصةواوالمبارزة،السلةكرةالأحرىالرياضية

شيويوحد.الأسماكصيدر،الزوارقورحصب،والسباحة

الذيرالزوارتجتذبا!،المعدنيةالحماماتمنكثيرالمجر

فيجلرتحمامأشهرهاومنأ!بية،11بفائدتهايعتقدون

بودابعست.

مانيةاشرللاضيسةالمجرس!طنتلثينحويشمي.الدين

منر.تستانتاكبرومنأحسحادارحنحور،ال!!اثوليكية

ومذهب،يةاليهوإر،ال!ساثولي!صةالمجرشيالأخرىالديانات

أطمارساتاأسشيوعياالحزبمنع.والموحدون،البيهزنطية

ومنذ.االأديانزعماءوسجر،أصشيوعياالحكمإبانأسدينيةا

ا!لأشياءرالما،صإدمحريةتقليديةاسمةيخصيروالللونالتطريز

\أحاصةماسات!يكستعمليةاجد"اال!عاعات!ر.حضيرالأحرىا

.رخأسلطتحدر

علىالضغطتخفيفلدأالعشرينالقرنمنالستينيات

الشعبالدستورمنح،أم989عاموفي.الأدياناأتباع

الكاملة.الديميةالحريةالمجري

،والقراءةال!صابةيعرفونتقريبا،المجرلين،ك!!.التعليم

!عتعمرمنلالمدارسالأطفالإلحاقالمجريالقاكونويفزم

المرحلةفيسنواتثمانيإنهاءوبعد.سنة51إلىسنوات

التكميليةبالمدارسالاأضحالىأطلبايختار،الابتدائية

والمدارس.!شواتالأربعالتالويةاطدارسأو،!سنتبت

تدربومهمية،العامأضعليماباتفتماعلميةعاد:نوأخالويةا

والزراعة،الصناعةمجالاتفيفنيةمهنعلىأطلا!ا

المدارسعلىالدوأسةتسيص!!.أمحاماأخعليمااإلىالإضافةبا

أضانوية.االمدارسومعفمأ،الابتداثية

،بنجاحالثانويةالمرحلةي!صملونالذينأ!لبة11يستطيع

جامعاتحمسالمجرفيويوجد.العاليأضعليمالاالاأضحالى

جامعاتوتسع،طبجامعاتحمسوأ!اء،اللتعليما

تطبيقية.

مقطوعاتوألفوا،بالمو!ميقىالمجريوناشتهر.الفنون

فرانزالموسيقيينأشهرومنعالميا.اشتهرتمميقيةمو

وبيلاعشر،أضاميعاالقردأواخرفيعاشرأتيا،أجع!ت

القليلمنهماعرف،الكتابمركبيرو!هـعدد.لارتوك

،أديوأندريه،بتوفىساندورالشعراءصتوالمجر.حارخ

فيألفواالذين،جوكايموروالقصاص،جوزيفوأتيلا

الذيمولنار،فيرنكالمؤلفهبأشهرومنعشر.التاسعالقرن

القرنأوائلفيوالمسرحياتالقصصمنمحموعةكتب

أحشرين.ا

الاجتماعيةلالمشكلاتالمجريونأ!ضابااهتم

منواستيائهمأصشعبامشاعرعنشعبروابموالسيا!مية

هؤلاءقادأكبر.بحريةوطالبوا،أصشيوعيةاالحكومة!يا!مة

عددهرب،الثورةوبفش!!،أم569عامثورةأعتابا

أجلاد.افيظلواأسذيناوسجنالبلاد،حارتإلىمنهماكبير

والفنونالأدبعلىمعيطرتهاالشيوعيةالح!صمةواح!صمت

منذالفنونعلىتهامحيص!إتخففبدأتوأص!س.الأخرىا

الحريةعلىوالمفكرونالأدباءحصلحتى،الستينيات

.أم869عامال!!املة

والمناخالسطح

ثلثينحوويقع،منخفضةالمجرأراضيمعضمأ.السطح

ك!!البحر.سطحفوتأم89منأقلارتفاععلىالبالأد

فيالمنخفضةالجباللعضماعدا،سهليةالشرقيةالمناطق

فوقأم،150كاكسجبلالمجرفيمنمقةأأعلى.أصثممالا

وجبالتلالمنفيتكونالمجرغربيأمامعطئالأرضر.
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كم،957طولهيبلغالذيالتيزا،المجرأنهارأطول

منالشرقيةالمنطقةفيالجنوبإلىالشمالمنويجري

سبعفىيجريالذي،الدانوبنهرروافدأحدوهوالبلاد.

نقلوسيلةالدانوبنهرويستخدمالمجر.منها،أوروبيةدول

وبحيرة.المجاورةوالدولالمجربينداخليا،مهمةتجارية

أوروبا.وسطفيبحيرةأكبر،المجريةبالاتون

جغرافيةأقاليمأربعةالمجرفييوجد.الجغرافيةالأقاليم

،الدانوبعبرإقليم2-الكبير،السهل-ا:هي

الشمالية.المرتفعات-4الصغير،السهل3-

نهرشرقيالواقعةالأراضىكليغطيالكبدرالسهل

نصفنحوفيشمل،الشماليةالمرتفعاتماعدا،الدانوب

والكثبان،المائيةالمجاريالسهليالسطحيتخللألمجر.مساحة

فىوتوجد،زراعيةمنطقةوالإقليم.الصغيرةوالتلال،الرملية

الزراعية.المجرأراضيأخصبمنهالشرقيالجنوبيالقسم

عداما،الدانوبنهرشرقييقعالدانوبعبرإقليم

.وتلالجبالمنوشكونالبلاد،منالغربىالشماليالجزء

دائريةجبالسلسلة،الدانوبعبرإقليموسعطومرتفعات

الدانوبنهرحتىبالاتونبحيرةشمالمنتمتد،منخفضة

بحيرةجنوبيالصغيرةالتلالوتنتشر.بودابحستشمالي

بالارتفاعالنمساويةالألبجبالسفوحتبدأثم،بالاتون

الشرقيالجنوبيالجزءفيمهمةزراعةوتقوم.الغربفي

الإقليم.من

المجر،منالغربيةالشماليةالجهةيحتلالصغيرالسهل

سهلية،منطقةالإقليمويشكل.مساحةالأقاليمأصغروهو

الغربيةالحدودعلىالنمساويةالألبجبالسفوحعداما

للزراعة.صالحةالإقليمأراضيومعظمللبلاد.

نهرشرقيشحمالفيتظهرالشماليةالمرتفعات

جبالمنجزءوهوالكبير،اسحهلوشمالي،الدانوب

الجميلة،المناطقمنالإقليميعد.اوروباوسطفيالكربات

الكثيفة،الغاباتوانتشار،الجبليةسفوحهانحدارلشدة

مناجمالإقليمفيويوجد.الرائعةالصخريةوالتكوينات

مهمة.ومصانع

لصغروذلكالمجربمفىقليلاالمناخيختلف.المناخ

فىيسود.السطحفيكبيرةاختلافاتوجودوعدمالدولة

فيالحرارةدرجةومعدلحار،وصيفبارد،شتاءالمجر

علىويهطل.م152حوالىيوليووفي،م2-حوالىيناير

وأكثرسنويا،والثلوجالأمطارمنسم06حواليالمجر

ويوليو.ويونيويوما:رطوبةالشهور

لاقتصادا

كانتأم(،-145ا)939الثانيةالعالميةالحربقبل

البلاداقتصادعلىالشيوعيونوسيطر.زراعيةدولةالمجر

فيفركزوابمالعشرينالقرنمنالأربعينياتأواخرمنذ

المجرفأصبحت،الصناعةتطويرعلىالتفصيليةخططهم

الاقتصاديةالخططأهدافتكنولم.صناعيةدولة

الخمسينياتبدايةوفيباستمرار.تغييرهافلزم،موضوعية

الصناعةتستطعلم،المثالسبيلعلى،العشرينالقرنمن

منكبيرةكميةإنتاجفيالدولةخططأهدافتحقيق

عدمبسبب،الزراعيالإنتاجوتخلف،الحجريالفحم

علىقوياالشعبردوكان.الزراعةبقطاعالحكومةاهتمام

معقولةأهدافوضععلىالحكومةفاجبرت.الدولةسياسة

الزراعة.بتطويروالاهتمام،للصناعة

سيطرتهامنالحكومةخففت،ام569عامثورةوبعد

السوقنظامأدخلتام689عاموفىالاقتصاد.على

.الجديدةالاقتصاديةالاليةسمىبرنامجخلالمن،الحرة

ولكن،الخططتضعالدولةظلت،البرنامجهذاوفي

إلىالنظامهذاأدىالبدايةوفي.الما!يمنأقلبتوجيهات

ولكن،الحياةمستوىفىوتحسين،اقتصادينموتحقيق

الاقتصاديالنشاطحسبوالعملالإنتاج

والمستخدمونالعمالنسبةالاقتصاديالنشاط

لنسبةادلعدالإنتاجا

32004،184،113والمرافقوالتعدي!التصسيع

2".6789""15الأسماكوصيدوالغاباتالزراعة

5.91511""8التجارة

7000/243البماء

7000،004والاتصالاتالنقل

----والماليةالحكوميةالحدمات

3100811132والشخصيةوالاجتماعية

039،4001لم...001المجموع

.المتحدةوالأمالدوليةالعملممطمةالمصدر:.أم889لعامالأرقام

الحدماتص46%

الصاعة%93صوير

البضائع،قيمةمجموعهو،الإحمالىالمحلىالنابخ.المجريالإنتاج

والتجارةالاتصالاتوتشمل،السنويالإنتاجفيالمستعملةوالحدمات

والاجتماعيةوالحكوميةالماليةالخدماتتشملولا،والنقل

)9527!.000/،،،الإجماليالمحليالنابخكان.والشخصية

.أم889عامفيأمريكيدول!ر
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أعاقواوالمجرالسابة!،السوفييتيالاتحادفيالنظامهذاأعداء

والمواد،النفطأسععارارتفاعتأثيرإلىبالإضافةانبرنام!

إلىأدىوالذي،العشرينالقرنمنالسبعينياتفيالخام

أوائ!!فيالنظامفانتهىالمجرفيالاقتصاديالنموبطء

العشرين.القرنمنالثمانينيات

النموعجلةرإعادة،الاقتصاديالعجزولتقليل

الاقتصادفيجذريةتغييراتالدوأ،أدخلت،الاقتصادي

مديرهمىوأمحشرين،اأصقرنامنالثمانينياتخلال

الح!صمةتوقفتو.القراراتاتخاذصلاحياتالشركات

أطشر!صاتسمحتبينما،الخاسرةالشركاتمساعدةعن

تشكيلشجعتولعمالها،عاليةأجوربدفعالناجحة

.الخارجمنالمشارك!تتحذبالتي،الخاصةالشركات

ازداد.التجاريالعجزولكن

غيرالمنتخبةالح!صمةحففت،أم099عاموفي

بيعإلىبالإضاهشة،التجاريةالأعمالعلىمميوتهاالشيوعية

والإنتاحيةأضناى!أوتشجيع،ميةالح!صالشركات

ية.ال!قتصاد

الاح:حودة،سةإاخصولةتعد.الطبيعيةالموارد

المجر.شيا!بيعيةااطواردعناصرأهممن،للزراعةوملاءمته

أ!بلاد،امساحةمنء7./لحواشراعيةالأراضيوتشكل

وتغطي.أخذائيةاالموادمنالبلادحاجةمعظموتنتج

حاجةبعضوتسدالمجر،مساحةمن%أ5نحوالغابات

.الأخشابامنالدولة

المجر،فيالمعدنيةالمواردأهممنكسيتالبويعد

معدنيةثرواتأيضافيهاويوجد.الأأ!منيومممهويصنع

الفحممثلالنوعيةرديئةأوقليلةب!صمياتأحش،مختلفة

والنفط،،الطبيعيوالغازوالمنجنيز،الحديدوخام،الحجري

العشرين.القرنمنالخمسينياتفيأجورانيوماواكتشف

لسدال!ئهربائيةالطاقةمنأجلاداإنتاجلاي!!ي

.الأخرىالدولمنإضافيةكمياتفتستوردحاجاتها،

منالثمانينياتفينوويةمحطةإنشاءشىالمجربدأتر

علىالدولةاعتمادتقليلإلىتهدفأعشرين،اأغرنا

المستورد.الحجريأغحموا،النفصأ

!اليالخدماتصناعةقطاعيوظف.الخدمات

التعليم،خدماتوتشمل.المجريةالعاملةالأيديمن%4ء

تملك.والتجارة،الصحيةوالرعاية،الماليةر،أعندسةوا

الوطنى.الماليوالسوق،المصارفمنأعديداا!صمة

العاملةالأبديامعفمأوالهندسةأضحارةاقسميشىيعملى

تطويرفيائهمدوراقسميساعدو.الحدمات!قص!في

.الإنتاحشانعاهصا

اردادتأور-"اطصاسر،معظمالدولةتفلك.الصناعة

العشرين.امحترنامنالثمانينياتمنذالخاصالقطاعمصانع

اطميعجةاالمراردأهممنوهيالمجر،مر75%حوتعطيالخصبةالأراضي

المجر.عربى!يتقعرراعيةقريةهىر،ناحيماسولىالصورةقي!

وحكومية.جماعيةمزارعمنالزراعيةالأراصيمعطماتتكوناللاد.في
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والفولاذ،الحديد،الصناعيةالمجرمنتجاتأهمومن

والمعدات،الحديديةالسككومعدات،والحافلات

والأدوية،،الغذائيةوالمنتجات،والكوبائيةالإلكترونية

إلىبالإضافة،والمنسوجات،والعلميةالطبيةوالمعدات

.الألومنيومإنتاجفيتستعملالتيالألومينا

%06إلىللزراعةالإنتاجيةالقيمةتقسم.الزراعة

المنتجاتأهمومن.حيوانيإنتا!%4.و،زراعىإنتاج

وبنجر،والعنبوالبطاطعر،،الشاميةالذرة:الزراعية

الدواجن،:الحيوانيةالمنتجاتومن.والقمحالسكر،

.والضأن،والخيوللأبقار،وا

بنحوالزراعيةالأراضىمنالخاصةالملكيةنسبةتقدر

المزارعوتكون.وحكوميةجماعيةمزأرعوالبقية%،أ5

مساحةومعدل،الزراعيةالأراضىمن%07الجماعية

للجميع،مملوكةوالآلاتهكتار.2)102نحوالمزرعة

فيعضووكل.والإنتاجالاسمتثماريقررونالذينوهم

منحصةإليبالإضمافة،راتبعلىيحصلالمزرعة

من%51فتغطيالحكوميةالمزارعأما.المزرعةأرباح

حواليالمزرعةمساحةمتوسعطويبلغ،الزراعيةالأراضى

المزرعة.ليديرمسؤولاالدولةوتعينهكتارأ،7875

أواخروفي.رواتبعلرالمزرعةعمالويحصل

علىالدولةسيطرةقلت،العشرينالقرنمنالثمانينيات

.المزارعتلك

التجارةعلىالمجراقتصاديعتمد.الخارجيةالتجارة

والالات،،والماشيةالألومينا،صادراتها:أهمومنالخارجية

والفولاذ،،والمشروبات،المصنعةوالأغذية،والأدوية

:الوارداتأهمومن.الحافلاتخاصة،النقلومعدات

والقطن،،الحجريوالفحم،والسيارات،المتطورةالالات

،والأعلافالحديد،وخام،والأسمدة،الكهربائيةوالطاقة

ءإلاتحادللمجرالخارجيةالتجارةوثلث.والنفط

التعاونمجلسمدولوخمسها،السابقالسوفييتي

أوروبادولوهي)الكوميكون(،المشتركةالاقتصادي

ألمانيامعأيضاالمجروتتعامل.السابقةالشيوعيةالشرقية

وإيطاليا.والنمسا

الحديديةالسككنظاموتدير،الدولةتملك.النقل

المجرفيويوجد.كم9و...حوالىطولهايبلغالتي

واحدةسيارةوهناك،الممهدةالطرقمنكم009.92

الصالحةالمائيةالمجاريطولويبلغ.مواطنينثمانيةلكل

نقلشركةالمجرفيوتوجد،كمأ)007حواليللملاحة

الدولة.ملكوهما،طيرانوشركة،بحرية

صحيفة03منأكترالمجرفييوجد.الاتصالات

وفى.نسخةالمليونونصفمليونينحوأليتوزعيومية

للتلفاز.ومحطانإذاعيةمحطاتالبلاد،3

تاريخيةنبذة

آلافمنذالمجريةالأراضىلممكنتالمبكر.اقطرلجى

التاسعالقرنأواخرفيالمجر،دولةتاريخبدأولكن.السنين

منأرباد،بزعامةمجريةقبائلقدمتعندما،الميلادي

منإقليموهو،الأوسطالدانوبنهرحوضإلىالشرق

المجريونوهاجمالمجر.دولةمعظميكونالمنخفضةالأراضس

توقفولمالعاشمر،القرنأوائلفيالاوروبيةالمدن

أوتو،الألمانيالملكيدعلىهزمواأنبعدإلآهجماتهم

.م9?عامالأول

علىأرباد،أحفادمنوهوجيزا،عملالمجر.مملكة

ابنهخلفهموتهوبعد.واحدةأمةفيألمجريةالقبائلتوحيد

منوطلب.الكاثوليكالرومانمنأصبحالذيسعتيفن،

البابا،فوافقالمجر،ملكلقبمنحه،الثانىمملفسترالبابا

،ام...عامللمجرملكأول،الأولممتيفنوأصبح

للدولة.الرسميةالديانةالكاثوليكيةالرومانيةوجعل

موتهبعدأيأم830عامقديساستيفنالكنيسةوجعلت

سنة.4ءب

ماتعندما،ام103عامحتىالمجرأربادأحفادحكم

المجرواجهتالفترةتلكوخلال.وريثبدونآخرهم

قدموامحاربشعبوالمغول.أم412عامالمغوليالغزو

المغولانسحابوبعدألمجر.معظمواحتلواآسيا،وسطمن

لمدةمستقلةالمجروظلت.الدولةبناءاعيد،أم422عام

أشهرومنأرباد.نسلمنملكآخرموتبعد،سنة522

بينحكمالذي،روبرتتشارلزالفترةتلكفيملوكهم

الاضطراباتبعدللدولةالنظاموأعادام،342وأم803

سلطةمنأيضاوخففأرباد،حكمانتهاءمنذحدثتالتي

الملكية.السلطةوقوى،الأشرأف

العثمانيينعلىانتصارهمفىالمجرينهنياديجونقاد

علىوعمل،ام458عامملكاوأصبحأم،456عامفي

حدثت،أم094عامموتهوبعد.الملكيةالسلطةتقوية

كان.السياسيةالبرلمانسلطةتقويةإلىأدتبماضطرأبات

ظروفتحت،الزراعةفييعملونالوقتذلكفيألمجريون

ثورةعلىالإقطاعيونوقضى،الإقطاعخدمةفيقاممية

.للأرضعبيداالفلاحينوجعلوا،ام415عامالفلاحين

المجرلنالأتراكهزم.والهابسبيرجيالتركيالحكم

المجر،أوأسطواحتلوابمأم526عامموهاكسمعركةفي

وهيترانسلفانيا،سميإقليمامنهاالشرقيالثلثوجعلوا

واحتل.الأتراكعلىوتعتمدأمير،يحكمهاصغيرةدولة

وفيالمجر،منوالشماليةالغربيةالمناطقالهابسبيرجيون

،الأتراكعلىانتصرواالميلاديعشرالسابعالقرنأواخر

سببمماوحكموهاالمجرأراضىجميععلىفسيطروا

عامفيعليهاالقضاءتمحيثبمام307عامثورةحدوث
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وتطويرأضسلط،ابتخفيفاقتنعواولكنهم.أم171

القرنأواخروفيالمجر.فيأصسياسيةواالاقتصاديةالظروف

إصلاحاتكو!عوتلاجوسأدح!!،الميلاديأضاسئكشرا

ضدالا!تقلالحربفيأصشعباوقادالبالأد،فيكثيرة

عامأبريلفىالنمساعناستقلالهاالدولةوأعلنت.النمسا

احتلالهاأعادتروسياوبمساعدةالنمساوأممن،أم984

دفسه.العاممنأغسطس!في

حرب!تخسارتهابسببالنمساضعفتالنمسا-المجر.

عامأجاوإيطهاوبرومميا،أم856عاءأجاوإيطافرنساضد

لقياددالمجريونعاستصاأ،أم867عاموفي.أم866

الاعترافعلىأصمساويةاالح!صمةإجبار،ديكفرانمسيس

يح!سمهاثنائيةمملاسةفت!صنتأ!لممسا،مساويةدولةبالمجر

والجيش،الحارجيةاسمياسةفيومتحدةواحد،ملك

تديردستوريةحكومةمملاصةولكل.الماليةالأموراوبعض

البلدين.ازدهارإلىالاندماجهذاوأدى.الأخرىالشؤون

السلافي!تمنال!!يرالمجر-النمسادوأسةفيكان

سحاننصورنحوشكلواوالذين،وغيرهموالروماني!ت

أغرناوأوائل،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفيالمجر.

الذاتي.لالح!صمبالمطهالبةالمجموعاتتلكبدأت،العشرين

عهدونيأجوسنةاصصربىطال!قت!!،أم419وعاء

أ!ملية،التدبيرالصر!واتهم،المجرية-النمساويةالمملاصة

،الصربعلىالحربالمجرية-أضمساويةاالمملكةفأعلنت

أم(.189ام19)4الأولىاالعالميةالحرببدايةفكانت

المجر-والنمساالعثمانيةالإمبراطوريةواوبلغارياألمانياشكلت

صربياهيو،التحال!دولحاربتالتي،المركزيةالقوى

الحربانظر:.المتحدةالولاياتولاحقاوبريطانياوفرنسا

الأولى.العالمية

المجرية-النمساويةالمملكةوقعت.العالميتينالحربينبين

61وفي.أم189نوشمبرمنأثالثافيالاستسلاموثيقة

وأصبح،الجمهوريةوأعلنالمجريالشعبثارنوفمبر،

توحد،أم919مارسفيرئيسا.كاروليميخائيل

ائتلافية.حكومةوأسسوا،والاشتراكيونالشيوعيون

بلاكن،الشيوعيينزعيمالسلطةوتسلم،!اروليفاستقال

عنيستطئالدفاعلمإذشهورا،إلاحكمهيدملمالذي

أ!بلاد،امعظمالرومانواحت!!الرومانيالهجومضدالمجر

أصمالشعبغالبيةأنإلىبالإضافة،بودابستضمنهاومن

والزراعة.أ!شاعةاعلىصعيطرتالتيبلاكن!مياممةيؤيد

لمدةالسلطةعلىهورثينيقولاسيطر،أم919عامفي

ملك،بدونملكيةالمجرأصبحتعهدهوفي.سنة25

الحلفاءو!.العرشعلىوصيابوصفههورثيفحكم

أضسويةامنجزءاكانتر029،1عامتريانونمعاهدة

منأحضرالمجروخسرت،الاولىالعالميةالحرببعدالسلمية

المجرفيمهمةتواريخ

المجر.المجريرداحت!!،الميلاديالتا-القرنأواخر

وحوأطمحريةمم!سةأوا!علىم!سالاملأرستيوأصت!أم...

الكاثولي!ي.اضوماياررىاإلىالمح!!ة

المعوأ!المجر.عراأم241

المجرحعلليوساعدالمجرهياديتياسماحك!أم94.-4581

تقاشية.أحهصةمر!صا

موهاكس!ةمعرفيالمجرعلىاعتاليوداالأتراكاالتصرام526

المحر.وشرقطأ"اسصأواحتلوا

الأتراكالمساويةهالسيرحاتقواطردتغر.السابعالقرنفى

أصمسا.اص!

استقلالليلفالتسلةتورةصهـيصررا-رايرقادم171أا-307

.ا!

أحمدتلكسهاا!اسمبيرحاصدتورةحصسوتا!-!قادأم848

أجة.التاأصسةا!ي

للعمساوالمجر.أحتائةاا!م!صةتألمستام867

الأولى.االعالميةالحر!!يوالمجرالحمساهرمتأم4189-191

حمهورية.المجرأصححتام189

عدةاستمرت.محريةشيوعيةح!صمةأولسلاكرأصأم919

لقط.شهور

الملك.عنيابةالمجرهورتىلمجقولاالأدميرالاح!-أم49-4أ919

ألمايا.حالصإلىا!اطيةااصهـ!ا!حلت*م91داأ

تقتهاديها.اعدمالمجرأمانيااحتكم4491

.الاستسلاماتماصيةالمحورودولاء:لمحعىام459

.أحرىمرةحمهوريةابرسأحسحتم4691

الحكومةعلىتدريحياالمجريودالمتحيوعيودسيطرم9491-4691

.أم459أتماقيةتؤكدالمجريع!عاهدةالحلفاءوقعام479

.المتحدةالأمافيعضواالمجرأصبحتأم559

اطضادةالمجريةالتورةعراحودييتيةاأغواتاقصتأم569

اطمتحيوعية.

دالعحلالأحرىاسلأحرا!المجرياصتميوعياالحر!سمر!أم889

اسسياسي.ا

إدأطملادسسة04حكمالمجرىالشيوعيالحز!أ!ىم0991

.الأحزابمتعددةالتحالاتأقيمت

وأراضي،لنمساوا،نياوروما،كيالتش!ضسلوفاضيهاأراثلثى

دولةأصبحتالأراضيمنتبقىوما.الحاليةيوغوسا،فيا

.معاهدة،تريانونان!:.الحاليةالمجر

فيهتلرالألمانيالزعيموعد.الثانيةالعالميةالحرب

المجرأراضيبعضبإعادةالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

للمجروسمح.الأولىأمحالميةاالحرببعدفقدتهاالتي

ورومانيا،يوغوسلافيا،منأراضباحتلال

المجرساعدت،أم!14عامألريلوفيوتشكوسلوفاكيا.

الحربدخلتولذلكيوغو!علافيا،علىهجومهافيألمانيا

وإيطالياألمانياالمحوردولمعحاربتحيثأضانية،االعالمية

والاتحادوالصينوفرنسابريطانياوهيالحلفاء،ضدوغيرها
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اليابانودخلت.المتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتي

.أم479عامالمحوردولبجانبالحرب

فيها،ثقتهلعدمالمجرهتلراحتل،أم449مارسفي

دولبهزيمةالحربوانتهت.نازيةحكومةفيهاوشكلت

انظر:.أم479عامالاسعتسلاممعاهدةوقعتالتيالىر،

الثانية.العالميةالحرب

عامانتخاباتالمجرفيأجريت.الشيوعيةالمجر

جمهورية،المجرأعلنت،التاليالعاموفي،أم459

الإصلاحاتمنالكثيرنفذت،اثملافيةحكومةوشكلت

علىالأراضيتوزيعضمنهاومن،والاجتماعيةالاقتصادية

صغارحزبمنالائتلافيةالحكومةتكونت.الفلاحين

الشيوعي،والحزب،الاجتماعيةالديمقرأطيةوحزب،الملاك

الجيع!وجودوبسبب.الوطنيالفلاحينوحزب

المجرفيالسلطةعلىالشيوعيالحزبحصل،السوفييتي

الاتحادلدستورمشابهادستوراووضعوا،ام479عام

السوفييتي.

المجر،الشيوعيالحزبزعيمراكوسيماثياسحكم

العشرين،القرنمنالخمسينياتأوائلوفىمستبذا.وكان

شعبياستياءفحدثالاقتصاد،تدميرإلىسيامشهأدت

أهتمواممنوآخرين،والشبابالكتابلدىوخاصةكبير،

ثار،أم569أكتوبروفيالتعبير.وحرية،الإنسانبحقوق

وانتشرت،بودابمستشوارعفيالحكومةعلىالغاضبون

المجر،السوفييتيةالقواتفدخلتالمجر،جمئأنحاءفيالثورة

منكبيرعددوسجنوقتلنوفمبر.فيالثورةعلىوقضت

نسمة.000.002نحوالبلادمنوهاجر،السكان

فيسلطتهالسوفييتيالاتحادقوىأم9ء6ثورةوبعد

للحزبالجديدالزعيموهوكادار،يانوسوحكمالمجر.

كادارحكومةوحاولت.أم589-أ569من،الشيوعي

الحياةعلىالمفروضةالقيودفخففتبمالشعبتأييدكسب

تبنت،م8691وعام.والثقافية،وألاجتماعية،الاقتصادية

فيالحرةالسوقنظامادخلحيثجديدااقتصاديا،نظاما

البلاد.

المجر،فىالحياةمستوىتحسن.الأحيرةالتطورات

تسوءالأحوالبدأتثمالجديد،الاقتصاديالنظامخلال

إلىأدىمماأكثر،إصلاحاتتنفيذكاداررفضبسبب

،أم889عامجروزكاروليوهوجديد،بزعيمتغييره

الأحزاببعضومنها،جديدةسياسيةأحزابوظهرت

القرنمنالأربعينياتفىالشيوعيونعليهاقضىالتي

.الميلاديالعشرين

عامدستورهافىجذريةتعديلاتالمجرأدخلت

منالدولةح!ضمةتركيبالإصلاحاتوغيرت.أم989

زعيموهو،رئيسذاتدولةإلىالواحدالحزبدولة

إجراءلحينرئيسا،سورسماتياسواختير.الحكومة

عاممنذتعدديةانتخاباتأولأجريت.الانتخابات

المنتدىحزبوفاز.أم099وأبريلمارسفيأم949

حكومةوشكل،البرلمانمقاعدبأغلبيةالمجريالديمقراطي

الملاكصغارحزبهما:صغيرينحزبينمعائتلافية

وانتخب.المسيحيالديمقراطيالشعبوحزب،المستقل

أنتالجوزيفواصبح،للدولةجديدارئيساجونزأرباد

.بوروسبيترفخلفهام399عاموفاتهحتىللوزراءرئيسا

قدامى-المجريالاشتراكىالحزبفاز،أم499عاموفي

حكومةوشعكلالوطنيالمجلسمقاعدبأغلبية-الشيوعيين

أصبحالأحرار.الديمقراطيينتحالفحزبمعإتئلافية

للوزراء.رئيساجيولاهورن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

ضار،رليهاحورخ،يلسيزبيلا،كرتوبا

يفحوز،لتي!حزمد!يليبزحا!،يسسيميلويفحور،ليتزرلو

ال!ساردينالحود،نيومالىفونإدواردتلر،

هاري،ينهيهودزولتان،كوداليليسد،بورجا

وهـثيود،لتزهيرآرثركولسلر،ليو،ردريلا

ؤولرا،ولنرحنزاض،ليستجورجلسيرا،لتيسو

مدن

تسىبردحيوربستابود

صلةذاتأخرىمقالات

المجر-النمساالمجريودالحرةأوروباإداعة

ئلةعا،بسبيرحهابسلملااهدةمعا،نولىتريا

ر!،لوبالدا

الموفموعصرعنا

الحكمنظام-ا

الوطسيةالحكومة

المحليةالحكومة!-

السكان-2

اللعة-أ

المعيشةأنماط-ب

اضرويحا-ج

والمناخالسطح-3

السطح-أ

الجغرافيةالأقاليمب

المناخ-خ

لاقتصادا-4

لطبيعيةاالموارد-أ

ماتالحد-!

لصماعةا-ح

لزراعةا-د

تاريخيةنبذة-5

المحاكم

المسلحةالقوات

الدين

التعلي!ا

الفنولى

الحارجيةالتحارة

السقل

الاتصالات
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س!؟امحرأوات!!آص!

!رإقليمص!اح-ااحي!افياحسصر!مصاكلهـاتحتل!كي!

لو!؟اأطا

المجر؟ياحشبيةاخاضروساتلما

المجر؟فيالدرا!ة!رارعص!الحماعيةالمرار!لحتل!يهرو

لا؟روأووسصأفيأحصىاالمحرلةالبحيرةما

لعدالمجريةالح!صومةعرةاصسيص!إااحتميوعيودااستصاعلمادا

أخاصية؟االعالميةالحرب

ارداتها؟روالمحرصادراتآأما

ومافييه،الأولمافييهعادةتسمىمافييهمجرات

مشمي!تناي!صأنيحتم!و.نجميانمانلفاأوهما،الثمانى

دربالأرص!،امجردتشماانتيالمجراتمجموعةإلى

!نةتمليو21صأق!ماسييهمجراتوتبعد.اللبانة

انتيالمسا!ةهيأ!موئيةاأحسةوا.الأرضامنضوئية

حوافيوتعادل،!املعامفيالضوءيقطهعها

كما.ترليونات5.9

ألرو05منمافييهمجراتمنراحدةح!ا!قويبلغ

الأول،امافييهويحتوي.ضوئيةلعشةألف!001إلى

يبلغفيما،نجمةبليون001يقاربماعلىلمعانا،أكثرهما

ويصنف!.نجمةبلاي!ت01حوافيالثانيمافييهنجومعدد

الأهليلجية،المجراتضمنالأولامافييهالفلكعلماء

نبالمواأخانيامافييهويشبه.أجيضيالش!طهنسبةوذلك

اللولبية.المجراتضمنويصنفصالمسطع

الأنخا66811عامحتىماشييهمجراتتعرفلما

منكتيفةبسحبالأرضاكو!صصعنمحجوبةكانت

أغلكاعال!اأحامادلكفيواكتشفهاوالغاز.أعونياالغبار

المجراتمافييهصور.لاسمهوسميتمافييهباولوالإيطافي

الأشعةتحاهحساسافلمامستخدماتلسكوبخلالمن

تطلقهاالتيالمرئيةغيرالحرارةأشعةوهيالحمراء،تحت

لأنهاالضوئيةالأشعةاعنتتميزالأشعةاوهذه.المجرات

حددأم719عاموفي.والسحبالغباراختراقتستطجع

الحجمأجفورنياكامراصدمنالعديدفيالفلكعلماء

مافييه.لمجراتأضقريبي!!اأسشكلوا

معاالمتماسكةأحازاتاوأمخبارواالنجومم!نظامالمجرة

قطرهاويتراوح،الكونعبرالمجراتتنتشر.الجاذليةبولمعاطة

أسسةواضصئيط.سنةمليونونصفآلافبضعةبين

نحووهي-!شةفىأ!هموءايقطعهااكتيالمسافةهىالضوئية

منأكثرأعبيرةاالمجراتفيويوجدكما.ترليونات5.9

بليونمنأقلبهافيوجد،الصغيرةالمجراتأما.نجمةترليون

بقليل.نجمة

خلالمنالمجصاتملاي!تالفلكعلماءصور

،الموجودةالمجراتعددلمعرفةيتوصلواوأص!ا،أضلاسسوبا

ممها.لا!ي!!وجوديعتقدونر

تدعى،مجرةحافةمنبالقر!أ!شمسياأخفاماويقع

الأرضمنفقطمجراتثلاثيةرؤويم!س.اللبانةدرب

نصففيالناسويستطجع.بأضلموباالاستعانةدون

)الأندروميدا(المسلسلةالمرأةمجرةرؤيةالشماليالكرة

كما.ضوئيةسنةمليونيمنحترلأالأرضاعنتبعدالتي

مجرتينرؤيةالجنوبىأص!صةانصصفيأضاس!ايستطيع

والسحبالصغيرةالماجلانيةأصسحباهما،أخري!!

و000061تبعدانأصلت!تا،احصيرةاالماحلانية

رؤيةوبالإمكان.الأرضاعنضوئيةسة000081

الظلامحالكةالصافيةأطياليافيبسخوأسةأضلاثاالمجرات

مسحاتالمجراتهذهوتبدو.أسساطعةااءاالأضوصبعيدا

أ!موء.امنصغيرةضبابية

وتوجدالفضاء.فيمنتظمغيربش!ص!!ابهـاتتنتشر

تتجمعمعظمهاولكنالفضاح!،فيمنعزلةالمجراتبعض!

قليلةمجراتبينالمجراتعناقيدحجمويتراوحعماقيد.في

.آلافوعدة

لش!طهاطبقاالمجراتالعلماءيصص.المجراتأنواع

اللولبيةالمجراتهمارئيسياننوعانوهناكومظهرها.

الإهليلجية.والمجرات()الحلزونية

مرصعاصحماناريادولالاتشهقيفاوسكوكبةفىاللولبيةالمجرة

التفاخصالخارحإلىاطمحرةالساطعةاطوليةاالأدرعاتلتص.سالمحوم

المركر.!ىيقعصحم
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فيانتفاخمعالقرصلتشبهاللولبيةالمجرةتتشكل

لولبيةأذرعذأضخماناريادولاباالقرصيشبه.الوسط

السحبوتمتد.الانتفاخوسطمنالخارجإلىتلتفساطعة

تصنف.القرصهذاعبروالغازالغبارمنالمكونةالمظلمة

لولبية.مجرةاللبانةدرب

كراتبينالشكلفيالإهليلجيةالمجراتوتترواح

المركزمنالصادروالضوء)مستوية(.ومسطحةمستديرة

السطوعيقلثمسطوعا،أكثرالإهليلجيةالمجراتفى

.للمجرةالخارجيةالمنطقةباتجاهتدريجيا

المجراتبعضتدوروربماتدور.اللولبيةجمئالمجرات

بالمجراتويوجد.اللولبيةمنأبطأولكنهاأيضاالإهليلجية

العلماءويعتقد.اللولبيةفيمماأقلوغبارغازاتالإهليلجية

ويتجمع.النجومنحوببطءوالغازالغبارتضغطالجاذبيةأن

بدورهاوهذه،عنقوديةمجموعاتفىالمجراتمنكثير

مئاتقطرهايكونمتراكبةعظمىعناقيدفيتتجمع

الضوئية.السنواتمنالملايين

منعديدةأنواعاالمجراتتطلق.المجراتدراسة

الحمراء،تحتوالأشعةجاما،أشعةفيهابما،ال!شعاعات

والضوء،البنفسجيةفوقوالأشعة،الراديويةوالموجات

الأشعةهذهالفلكيونيدرس.السينيةوالأشعة،المرئي

.أخرىوأجهزة،والراديوي،البصريبالتلسكوب

الحمراء،الإزاحةبقياسوحركتهاالمجرةمسافةويقدرون

الصادرللضوءالموجيالطولتغيروهو،التوهجتغيروهي

انو:.الأرضعنبعيداالفضاءفيمتحركجسمعن

الحمراء.ايرزاحة

بعضهايتحركالمجراتمعظمأنالفلكيوناكتشف

نأيبدو،ذلكإلىوبالإضافة.فائقةبسرعةبعضعنبعيدا

ولهذا،تحركا.الأسرعهيالأرضعنبعداالأكثرالمجرات

باطراد.يتسعالكونأنيعتقدونالعلماءمعظمفإن

نظريةتقول.المجراتأصلحولنظريةالعلماءوافترض

أخذأنبعدمباشرةتشكلتالغازكتلأنالعظيمالانفجار

النظرية،لهذهوطبقاالسبن.بلايينمنذالاتساعفىالكون

إلىوحولتهاببطءالكتلهذهجمعمساقدالجاذبيةفإن

ولذا،الوقتذلكمنذمجراتأيتتشكلولم.مجرات

متقاربة.ألمجراتأعمارفإن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مافييهمجراتاسسدبميةاالغمامةاللبانةدرب

النجمةعلم،الفلكالماجلانيةالسح!

باولإدولنهب!!،علم،الكونياتالنجمشبه

المظلمةالمادةالعالم

ال!اء(.)تدويرالهواءتكييفانظر:.المجرى

نسمةمليون51نحوعددهايبلغ!جموعةاوووون

سلالةمنتقليديايعتبرونالهنغارلنن.عادةويسمونتقريبا

)ألمجرهنغارياأسه!الذيالشعبوهم،الأوائلالمجريين

منأكثرويعيش.التامئالميلاديالقرنأواخرفيحاليا(

تقريبا%59ويشكلون،اليومالمجرفىمجريملايينعشرة

مجريملايين،3ءنحوويعيش.الدولةسكانمجموعمن

المليونونصفمليونجانبإلى،المجاورةالأقطارفي

.أخرىغربيةوبلدانالأمريكيةالمتحدةالولاياتفييعيشون

التي،الفينوأوغريةاللغاتمجموعةإلىالمجريةاللغةوتنتمى

الفنلندية.واللغةالإستونيةاللغةأيضاتشمل

تقريبا.مق0003عاممنالأوائلالمجريونعاش

وهي،الأورالوجبالالفولجانهربينم005عاموحتى

السوفييتي.الاتحادمنطقةبعدفيماأصبحتالتيالمنطقة

الغربي،الجنوبصوبانتقلوأالتاممعالقرنأواخروفي

وحتىالحينذلكومنذالمجر.ذلكبعدأصبحفيماليستقروا

.المجاورةالشعوبمنكثيرعلىأغارواالعاشرالقرنأواسط

الديانةالمجريوناعتنقالميلاديعشرالحاديالقرنوخلال

قوية.مملكةوأسسواالنصرانية

المجريين.العثمانيونالأتراكهزمأم526عاموفي

الهابسبيرجيين.والنمساويينالاتراكبينالمجروانقسمت

الأتراكالهابسبيرجيونطردعشرالسابعالقرنأواخروفي

منكثيرأصبحوقدوحكموها.المجركلعلىواستولوا

،تريانونمعاهدةظلفىالمجاورةالأقطارفيسكاناألمجري!ن

الحربأعقبتالتيالسلميةالتسويةمنجزءاكانتالتي

أم(.819-191)4الأولىالعالمية

المجر.:أيضاانظر

الففاءرحلاتانظر:الفضاء.ملاحمجس

ا!لريخعبم(اكهرةإلى)الىح!تالزهرةكبية(،ال!ض)المجسات

(.المريخإلىالفضائيةلرالرحلات

ذاتمجسمةللعينالصورتظهربصريةأداةالمجسام

مستوس!فيالأشياءالعاديةالتصويرآلةتري.ثلاثةأبعاد

،عادةالأشياءأعيننابهاترىالتيالمجسمةبالطريقةوليعر

يمكنهماقصيرةمسافةبينهماالتصويرالاتمنالتينأنإلا

الجسمتصويريستطيعانفهماأعينناتراهاكماالأشياءرؤية

إلىجنباالصورتينوضعتموإذا.نفسهالوقتفينفسه

ثلاثةذاالنابخالشكليبدوالمجسامبأداةإليهماونظرجنب

جميعالمجساميستعملالذيالإنسانيرىلذلكأبعاد

مجسمة.الأشياء

للصور-خزانةعلىيحتويالذي-ألمجعسامكان

منالقديمالنوعويتكون.الأوقاتمنوقتفيمنتشرا
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وعد!حتيمنزلقةوشريحةومقبضحام!!منالمجمسام

لهأجلاستيكامنصندوقفهواليوممجسامأمامنشور.

حبةمرأطتصوير!شراأسهمشهورنوخوهناك.عد!عتان

منقرص!علىأو،المقوىأ!رثامنلوحعلى

البلاسعتيك.

واسعنطاقعلىالمجساميستعملالحاضرالوقتوفي

علماءويستعمل.الأرضتضاريسلرسماالجويالم!حشي

.الصغيرةالحواحصبلرؤيةالمخساممرخاصانوعاأعالكأ

سينمائيتصويرأسةآالمنتجونآدخلأم529عاموفي

حجيرةشاشةأنواعهابعفهرفىواستعملتالأبعاد.ثلاثية

صورالإنتاخالإسقاطنظاممنجديدةوطريقةمقوسة

المجساملفريةاستحدمتالآخربعضا.وفيالأبعادثلاثية

حاصة،!اراتنمحستخدموأغيلمامشاهدوكانحيث

أ!ش!!ا!يبد:اا!يأئها،امحصص!ع!تالمسف!إكلترىحتى

ثلاثة.أبعادذاالمتخيل

العين.التصوير؟آلة؟المستقطبالضوءأيضا:انظر

العلم(؟والرومانإعري!تا)االرياضياتانظر:.المجسطي

!يموس(.)لصامعلم،الفلكاغديمة(بما)اليوكا!

مجسما،شكلاعشرثلاثةأحدالأر!يالمجسم

شىالأرخميديةاالمجسماتوصص.متميزةخواصلها

المجسماتو.3!أرخميدأتحديماأيونانياالرياضيالبداية

انصر:.ومحدبةمنتظمةشبهسطوحمتعدداتالأرخميديةا

يأحسموأتمتلو.الستطوحالمتعددالشكل

وأححمتا!ضلإدنتظما.منواحدنوعمنأكثرأرخميدي

عحدالمجسمةاشاويةوتتكود.متطابقةالمجسمةالزوايماكل

أكثر.أووجوهثلاثةالتقاح!()نقطةرأس

.المجزوماللكعبالأرحميديةالمجسماتأمثلةوأحد

منكنركل)يبتر(يجزمعندمايتكونالشكلوهذا

متورهقحةالأصلاعامتسا!ي!ملت

نصالي!

م!صمحروءمكص

قم!ت!اليشرشش!!لالأرح!يديةاالمحسماتمرممطالمجزوماللكعب

قمة.كا!م!صالى!يالأصالأعمايمتساومتلتتركر،الزاويةلسممر!ععص

.مشيماأتحالياالأصلىاللم!صصمرسعموحه!صلويصئ

مثلثإحلالإلىيؤديمما،الزاويةبنفسالمرلغأركان

إلىبدورههذاويؤدي.ركنك!!مح!!أ،ضلاع1متساوي

الم!صعب.منمربعوجهك!!محلمنتفمأثمانيإحا،ل

الثمانياتمنوجوهستةأ!هالمجزومالم!صعبفإنوه!!ذا،

.ال!ضلاعالمتساويةالمثلثاتمنوجوهوثمانيةالمنتظمة

ثمانيين.أوواحدلمثلثركنقمةوكل

،الفنونمنفنفىمتخصصةأوعامةصحيفةالمجلة

تصدروإنمايوميا،تصدرلا،صفحاتعدةمنتتكون

مقالاتمجموعةعلىوتحتوي،مستفمأبشكلدوريا

التيتلكأما.مصورةموادعلىمعظهمهاويحتويوقصص

.دورياتشتس!شاديميةأموصوعاتأخآتعا

المعلوماتمنمتنوعةمجموعةالمجلاتتقدم

الجاريةالأحدأثتغطىوقد،أضسليةاسائارووا!لاراء

كيفيةتشرحأو،الخارجيةأصشؤوناوتناقع!الأزياءوا

الموضوعاتوتشمل.الطعاموإعدادالمعداتإصلاح

والثقافية،،التجاريةالأعمال،المجلاتفيالمنشورة

والسياسة،،والطب،والهوايات،الجاريةوالأحداث

الأدبإلىبالإضافةوالرياضة،والعلوم،والدين

أضصوير.والشعر،وا،لقصصيا

الشكلحيثمنالصحفعنالمجلاتوتختلف

منأطولمدةبهاللاحتفاظمصممةفالمجلات.والمضمون

ومنشكلا.وأفضلحجماأصفت!صناعدار.أصحثفا

سريعةبالأحداثاهتماماأق!المجا،تشإت!اطضموحيث

المجكتأنواع

وتسمىمتخصصة:قسمينإلىعادةالمجلاتتنقسما

الخاصةالاهتماماتتلبيوهيوفنيةتجاريةمجلاتأيضا

المستهلكينومجلات،والحرفيينوالصناعةالأعمالبرجال

بهاوتكتظللجماهيرالأوسعالاهتماماتتلبيوهي

وتشمل:،أصحفابيعومحلاتمكتبات

قصصاالمجلاتهذهوتقدم.الأطفالمجلات

.الأطفالتهموموضوعاتوفكاهات

الهواياتمجلاتجمهورويضم.الهواياتمجلات

يضمكماوغيرها.،والطوابع،أ!عدنيةاأحما،تاجامعي

وأ،البيوتبزخرفةأو،خاصةألعابأو،برياضاتالمهتمين

التصوير.أوأجسات!ت،اأعمال

عميقاتحليلاالفكريةالمجلاتوتقدم.ا!ريةالمجلات

هذهوتشمل.والسياسية،والثقافية،الجاريةللأحداث

الجارية،الأحداثتناق!التيالرأيمجلات:المنشورات

القصصيالأدبتنشركما،أصسياسيةاأو،الاقتصادية

والشعر.
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الصحى،بائعمناغارئايشتريهاقدالقراء.ملايدبإلىتصلالمجلات

والعلمية.والاحتماعيةوالرياضيةوالسياسيةالثقافيةفمنها

وأمقالاتالرجالمجلاتوتضم.الرجالمجلات

الرجالوأزياءوالترويجكالمغامراتموضوعاتعنقصصا

لرياضة.وا

عنأفكاراالنسائيةالمجلاتوتقدم.النسائيةالمجلات

وتعاللعض.البيوتوزخرفة،كالطهيمهارات

المجتمع.فيالمرأةودور،الطفلتربيةالنسائيةالدوريات

نصائحالخدماتمجلاتتشمل.خدماتمجلات

وغيرهاطبيةونصايحماصئشيءكيفيةعنمتنوعة

لكبارمجلاتالفئةهذهوتشمل.النفسعلىوالاعتماد

السن.

الملخصاتأخرىمجلاتوتقدم.أخرىمجلات

التيطئالموادتعيدوهيدايجستباسمالمعروفةالأدبية

موجز.بشكلولكنكتبأومجلاتفيظهرت

المجلاتإصداركيفية

النهائيةبالمواعيدأنواعهااختلافعلىألمجلاتتلتزم

التالية.بالمراحلإصدراهاويمرللنشر،المنتظمة

إصدارلكلبدقةالتخطيطيجب.المجلةتخطيط

للمجلاتمخططإعداديتمحيثالنشر،قبلللمجلة

أشهر.ببضعةموعدهاقبلمثلاالشهرية

موضوعاتها،!يالمجلاتتختلال!.عملهمكانأومزا!!يإليهترسلأو

لأعضاءبالمقالاتالتحريررؤسماءيعهد.المهامتحديد

نهائىموعدمقالولكل،مستقلينلكتابأوالتحريرهيئة

.محدودةومساحة

مامجلةإصدارإعلاناتتخطيطيتم.الإعلانجدولة

سكرتيروويقوم،أعمالمنإليهمعهدبماالكتابقيامإبان

لكيفيةالموضح)الماكيت(الطباعىالخططلإعدادالتحرير

صفحة.كلعلىوالتحريرالإعلانموادترتيب

وأمحرريراجعهاالمقالاتكتابةبعد.والطبعالتحرير

عندئذوتجريقراءتها.وسعهولةدقتهاحيثمنأكثر،

وبعد.بالمنسوخماتالمسماةالخطوطةالموادجميعطباعة

صورتهاتختلف،تجاربشك!!فياممتخراجهاينبغيذلك

التجاربمصححوويقوم.الطباعةوالاتطريقةحعسب

حيثمنالمطبوعةالمادةبروفاتبمراجعة)البروفات(

المطبوعالنصلصقالمونتاجفنيويتولىكماالأخطاء،

وتوضحبيضاء.صفحاتعلىالتوضيحيةوالرسوم

المظهراللزيفبمالنموذجالمسماةالصفحاتمنالمجموعة

طباعتها.بعدالمجلةعليهمشكونالذي

الطباعةبعمليةالطاعيللنموذجطبقاالمجلةوتطبع

شيوعاالأكثربالطريقةأو،الحروفضغطأوالحروفية

.للصفحاتتصويريةطباعةوهىالأوفستوهي
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المجلاتتمولكيف

هما:،مصدرينمندخلهاالمجلاتامعضمأتتلقى

وأالاشتراكاتطرية!عنالمجلةمنيباعمار،الإعالأنات

المباشر.البيع

حتهـيقومو.أطدخ!مصدرآأال!عا،تيعد.االرعلان

احل!مياتطعرفةشاماحصرعملياتدإجراءأصاشرينامن

عملياتتنتاالمعلنودويدرس!مجلاتبي!ا،أغراءالثقافية

هاقيهـاؤيشتريأنالمرحىالمجلاتأضحديدالذكورةالحصر

منتجاتهم.

طرتعنالمجلاتمعظهماعلىالقراءيحصل.المبيعات

يمكنولا.أ!محف!امكتباتمنبشرائهاأو،الاشتراحصات

تغصي!أنأ!محفلئابم!صباتالبيعأوللاشتراكات

ذأ!ك،المحا،تناشريمعف!ألتكمدهاأ-االإنتا-تكاليف
01-صيصا

لاحيث،أخ!صاليفيغميإإا،مالمجلةالفعليالبيعلأن

صتقليلىعددسوىأجاهفهآاالدعاجةحملةتجتذب

صسيحصله!،أضاشر+اأد!صماالحدد،المشتركين

شقص.اهباعةالمجا،تقيمةعلىالأإا!محصابيعمكتجات

حدمةإلىالمجلاتكاشريص!حضيريسعىت!اومن

نأشعأنهمنوهدا.أشخصص!تاالقراءمنأقلمجموعة

الراغبينألمعلم!تاواجتذابأجف!التكاخفضأطناشمرينيتتى

الجمهور.منمعينةمجموعاتإلىالوصولفي

العربيالعالمفيالمجلة

كماعام،ستمك!الصحافةلألتاالمحلةتارلرارتسط
!.رخ..-!

وقدسمير،حدإلىالحديثةالطباعةبتاريحأيضاارتبط

أضسجلى،المجلةقب!!العربياأمحااياليوميةالصحيفةظهرت

عالمية.رمحليةثقاشةتقدمرأخباراوتنق!!جاريةأحداثا

ةرالضرواقتضتعندماظهرتللمجلةالحاجةلثن

هذهظهرتكما،وموضوعاتأخبارمنفيهابماالاحتفافأ

تعدول!االعربيةالبالأدفيالصباعةاتطهورتعندماأيضاالحاجة

شضلا،والفمانالصحفيطموحاتترضيأجرميةاالصمحيفة

فتراتإبانالعيمقوالعم!!أسلوبفيالغربتقليدتعودعن

النموذخبوصفهأييلادي،اعشرأخاسعاأغرناخلالالنهضة

كلعلىالمجلةاسماواطلة!،والسيفرةالتقدمأحرزأسذيا

مأأسبوعيةأكانتمحواءمنتظمةبصفةتصدرصحفية!راسة

وتأتيأشهر(.ثلاثة)ك!!فصليةأمشهريةأمشهريةنصف

،أم298عامزيدانلجرجيالهلالالمجلاتهذهطليعةفي

الإسلامفيوالمرأةالقاهرد.منالانحتىتصدرومازالت

الحطيبأصدينالمحبالقبلةر،رمزيد!براهيمأم109عام

وغيرها.م7091المثرمةمكةمن

مجلةخمسمائةنحوالعرليأآالعافيفتصدراليومأما

بعضهاللإصدار.مختلفةمواعيدوذاتومتخصصةعامة

المجلاتومن،خارجهأجعضاوالعرليالوطنداخليصعدر

،الهلال،العربيمجلةانتشاروا!االيومتصمدرالتيالعربية

الثقافة،إبداعبمالوطنيالحرس،الآداببمالفيصل

الوسط.،اليمامة،حواء؟ماجد،لجديدةا

بمالرسالةمث!الصدورعنتوقفتمجلاتهناكر

الدوحة.؟عربيةآفاقبمأقلامبمالمجلةالمعاصر،الفكرأبولو؟

تطحفأصبحتكبيرا،راتصوأأروهـبيةاالمجا،ترتتصوأ

غنيةمادةوتحوي،بالألوانأعلبباوأ!مصقورثوعلى

والإخراجالتحريرحيثمنأحاطيةاالمجلاتأرصىتماف!م!

للشبابمجلاتفهناك،المجلاتوتعددت،أطهباعةوا

التخصصوألوانوالمثقفينوأطجامعي!تأسكبارواوأ!لأطفال

كافة.

دعا،ال!ا

حيةصتتاالاا

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

لةال!ضهاا!ححاهصةا

التجاريةألمصوعاتاأضحارياا(لإعلارى

الموضوععناصر

9-المجلة

.المجلاتالألواع-2

المجلاتإصداركيفية-3

المجلةحصيص-أ

اطهامتحديد!

المجلاتتمولكيف-4

ال!علاد-أ

المبيعات!

العردىالعالمفيالمجلة-5

للإعا،ناا،وحد-
لطمعوايرلتحرا

أسئلة

المجلة.ا!اتتاواضياا!رصوعات!صاد!ص

الأنواع.اهدهنجأحدعرثالمجالأت؟أ!ا!ما2

المجلة؟تحصيصأجم!!جى-3

المحلة؟إصدارفيالمهامتحديدلعمارةاطقصودما4

المجلة.إصدارمراصأخعصماادكرسا5

المحليةالحكومةفييتمث!طأ!دولابعضفينظامالمجلس

فىالمجا!وتتسم.إداريةلمنطقةالمنتخبةالمحليةأصسلطةاأو

كثيرفيالمجالسويتئنظام.الحاصةلسماتهابلدانعدة

إفريقيا،وجنوبونيوزيلندا،،أجاأسترا:مخ!،الدولمن

.المتحدةوالولاياتالمتحدةوالمملكة

تديرهاالتيالإداريةالمماطقمحتكونوويلز،إنجلتراففي

حيثلندنباستثناء،مقاطعاتأوأجمأقامنأالمجا

شعبيةمجالسأيضاتوجدويلزوفي.إداراتمنتت!صن

داخلمناطقفيالشؤونتنظمرسميةشبههيئاتوهى

منواحدنوعإلالايوجد،الشماليةأيرأضداوفي.الأقاليم

أيرلنداجمهوريةفيويوجدالإقليما.فييتحكماالمجالس
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،وللإدارات،المقاطعةولإدارات،للمقاطعاتمجالس

للمناطقمجالسأيعكتلندافيويوجد.المدنيةوللأقاليم

ثلاثلفترةالمجالسأعضاءمعظموينتخب.وللإقليم

.سنوات

القضايا،بفحصالمجالسأعضاءمنلجانتقوم

تلكهي،أهميةاللجانوأكثرحولها.التوصياتوتقديم

قضاياومع،والإسكانالماليةالقضايامعتتعاملالتي

اللجانوتتعامل.تربويةسلطةذاالمجلسكانإذاالتربية

،والطرقالصحةمثلأخرىشؤونمعالأخرى

منعدداألمجالعسوتستخدم.والمتنزهات،والمكتبات

المشورةلتقديموذلك،كاملرسميبدوامالموظفين

مميامعاتها.وتنفيذ

المحلية.الحكومةأيضا:انظر

العربي.والاجتماعيالاقتصاديالمجلس

والاحتحاعي(.الاقتصادي)المجلصالعربيةالمنظماتانظر:

(بماي!من)محدصالمتحدةالأمانظر:.الأمنمجلس

الثالية(.العالميةالحرل!)بعدالدولىالقانونالكباربمالخمسة

93منأفتتأدوليةمنظمةالأوروييالمجلس

التقدملتحقيقأعضائهابيناقربوحدةتعزيزتحاولقطرا.

سلطةلهاليسالمنظمةوهذه.والاجتماعيالاقتصادي

وهي.والمشورةالنصحتقدمأنفقطويمكنها،حقيقية

السياسيةالامورفيأضعاونابتقويةأساسامهتمة

والقانونية.والثقافيةوالاجتماعية

عامةوصعكرتاريةلجنةمنالأوروبيألمجلسيتكون

برلمافيومجلص،أمةكلمنواحدبعضموالوزراءمنولجنة

وألبانيا،أندورا،هموالأعضاءعضوا.652منيتكون

ولتوانيا،ولاتفيا،و!!متونيا،تشيكيا،وجمهوريةوبلغاريا،

وسلوفينيا،،كياوسلوفا،وروسيا،نياوروما،ناوومولد

وبلجيكا،،أضمساوا،ايرلندوأ،فياويوغوسلا،نياوكراوأ

،نناليووا،نيالماوأ،نساوفر،اوفنلند،ركنمالدوا،صوقبر

،ولوكسمبرج،ينولختنشتا،ليايطاو!،ايسلنذوآ،لمجروا

وألممبانيا،مارينو،وسعانوالبرتغالوهولندا،،ومالطة

.المتحدةوالمملكةوتركيا،وسويسرا،والسويد،

الرئيسيومركزهأم949عامالأوروبيالمجلسأنشئ

بفرنسا.صعتراسبورجفى

الثقافيةبالاتصالاتتهتممنظمةاليريطاليالمجلس

بتعليمتهتمكما.الأخرىوالدولبريطانيابينوالعلمية

منأسامماالمجلستمويلويتمابريطانيا،خارجالإنجليزية

للدولالزياراتترتيبالمجلسويتولى،العامةالأموال

العلماءومنهم.البريطانيينللمتخصصينالخارجية

زيارةينظمكما.والكتاب،والموسيقيون،التربويون

منحاالمجلسيقدمالبحار.وراءمافيللمتخصصين

فيللدراسةالأخرىالعال!ادولفيللطلبة،تعليمية

كما.تعليميةبرامجعامكلفىالمجلسوينظمبريطانيا.

منللالافالاجتماعيةوالاتصالات،الإقامةالمجلسيوفر

فيالمكتباتمنبالكثيرالمجلسويحتفظ،الطلابهؤلاء

الكتبمنمخزونعلىتحشويالتي،الدولتلك

مشاربتطويرإدارةعلىأيضاالمجلسيشرف.والدوريات

تنفيذالمجلسيتولىكما،الدولبعضفيالعامةالمكتبة

نفقاتهالمجحملالتي،التعليميةالمشاريعطلباتمنكثير

.أم349عامالمجلستأسس!.دولهمفىالعملاء

السوقانظر:.الاقتصاديالتعاونمجلس

كوبا.،المشتركة

انظر:.العربيةالخليجلدولالتعاونمجلس

الحليجى(.التعاون)!جلصالخليجيةالمنظمات

انظر:.المشتركالعربيالدفاعمجلس

(.المشتركالعربيالدفاع)مجد!العربيةالمنظمات

والتربيةالرياضةلعلومالدوليالمجلس

النتائجونشربتطويرالمعنيةالدوديةالمنظماتأحداليدفية

وتطبيقاتهاالرياضةعلوممجالفيإليهاالتوصليتمالتي

فيالمجلسهذاتألسه!.والتعليميةالثقافيةالأطرفىالعملية

باريسفيأم589عامسبتمبرمنوالعشرينالسالغ

المحليةالمنظماتمعتنسيقيبدورالمجلسويقومبفرنسا.

التعليميةبالجوانبالمعنيةالحكوميةوغيرالحكوميةوالدولية

تعاونيوجدكما،والرياضةالبدنيةللتربيةأضقافيةواوالعلمية

المتحدةللأمالقابعةاليونس!ضومنظمةالمجلسبينوثيق

فيللمشاركةجاهداالمجلسويسعى.الختلفةووكالاتها

بالرياضة،المتصلةالإنسانيةبالقيميتعلقفيماالوعيزيادة

البدنيةالتربيةوتطوير،البدنيةوالكفاءةالصحةوتحسين

ويهتم.الدولجميعفيبمستوياتهماوالارتقاءوالرياضة

النطفاللعبمبداعنبالدفاعالسياقهذافيالمجلس

وبالعملالرياضيةالأخلاقبقواعدالالتزامعلىوبالتأكيد

يهدفوالأفراد.أحثمعوبابينوالتفاهمالسلامنشرعلى

تشجئإلىالبدنيةأضربيةواالرياضةلعلومالدوليالمجلس

البحثوتطوير،الرياضةعلوممجالفيالدوليالتعاون

أنحاءشتىفيوالرياضةالبدنيةالتربيةمجالفيالعلمي

الرياضيةالمجالاتفىالأبحاثنتائجتطبيقودعم،العالم

الرياضةمجالفيالعلميةالمعلوماتوتوفير،الختلفةالعملية
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أطعاهدواالمنظهماتلجميعبهاالمتعلقةالعمليةوالخبرات

أضامية،االدولفيخاصةالرياضةبعلومأطعنيةاالدوليةالمحلية

التيوالرياضةأجدنيةاأطتربيةالدوفيالميثاثتطبيهتودعم

وتتركزاليونس!ص.دنظمةأمحاماالمزتمرشىعليهالموافقةتمت

فيأجدكيةاليةإاراشياضةمأمحلوفيأسدراالمجلسنشاطات

علىاض!اصةعلوممجالفيالأنشصةأوتشجئاتطوير

فيجمإطعلوماتوبينها،أخنسبتامعأررولياالمستوى

المؤتمراتتنظيماوونشرها،وتحليلهااشياضةعلومأ!مجا

العملوورشالنقاش!وحلقاتوالاجتماعاتالدولية

المشاريغعم!!وتشحيعودعمعقدها،علىوالتشحيع

أجدنيةااكتربيةمجالفيأطعامل!!المتقدمأضدريبباالخاصة

بتأسيمم!الخاصةألمشاريعاتنفيدوتشجيعوتطهوير،والرياضة

الخبراءتبادليرتصوأرودع!اوتجهيزها،الرياضيةالمنشآت

اكتربيةبحوثوأحافياأضعليمامعاهدب!!التعاونوتشجيع

ا!محاصياهعلوماتإصداروتشحيروارياضة،أجدنيةا

امحليةاهعاححدب!!تبادأكهـهاعلىأحملىاوالرياضةعلوم

ص!!ستمرشاا!لإعلاسا،!ووتشحئومساعدد،والوطنية

أجدلية.ابيةإوااشياضةلعلومالمتعلقةالأشكارواالمعلومات

مكاتبأجدنيةاواشترليةاشياضةأحلومالدوفيوللمجلس

وأمريكاالأوسطاواششرقإفريقيامنك!فيإقليمية
العربيةوأوروباوأمعترالياوآ!ياالجموبيةوأمري!صاأصثمماليةا

الشرقية.وأوروبا

منظمةالعلميةللاتحاداتالدوليالمجلس

أحلومامجالاتفيدوأجااتحاداعشرينأنشطةتنسو!دولية

ا،!ادات1بعرتأ!ميصعلىالمجلمىساعدوقد.أطبيعيةا

نأيمكنالتيللمناطة!الفاص!!الحطتحديدوعلىالدوأجة

فيتجرىاشتيالأبحاثامث!!واحد،اتحادمنأحضريدرسها

أسدولياالجيوفيزيائيأطعامالعلميالعملونظم.تالمحيصاأ

الدوليةأطسنواتوأم(،589ديسمبر-أم657)يوليو

منأجةخافيهاالشمستكونأ!ة)حاأ!ادئةاللشمص

(أم!65وا!46عامي)ب!ت(الراديويالإشعاع

معأيضاالمجلسوعم!!.أسدولياأجيولوجياوللبرنامج

برامإلبحثيرتصوأعلىأطيةالعاالجويةأ،رصاد1منظمة

مندوبونالمجلسظ!!فيويجتمع.الأرضيةاأش!صةاجوفي

!كمرةالدوأجةوالاتحاداتالقوميةالعلميةالمنظماتمن

والمنح،العضويةرسومخلالمنتمويلهآومشت!ت.

)منظمةاليونس!ضومأت،الخاصةالمؤسساتمنالمقدمة

فيتأس!وقد(.والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأم

البحثمجلسباسمأم،919عامببلجيكابروكسل

فيالرئيسيومقره.أم319عامالمممهغيرثم،الدولى

بفرنسا.باريس

الطيورعلىللمحافظةالدوليالمجلس

تأسستوبيئاتها.الطيورعلىللمحافظةمتخصصمةمنظمة

.دولأ01فيفروعلهاواليومإنجلترا،فيام229عام

المرحهوالطيورعلىأطمحافظةبأ!دواالمجل!يرو

ويتضمن.للانقراضوالمعرضةأسادرةارأطيوابشأنأرروفيا

فمثلا،حمايتها.أح!منيروتصوأبحثمشروعاتعمله

عشريننحوأم759عامموريشيول!جزيرةفيحان

برنامإحتواءالمجلصفنظماأحراء.افيمتفرهضةورديةحمامة

أمكنالح!تذأسكومنذ.وتنشئتهالنوعهذالحماية

أطلقتكما،النوعهذامنطائرمائةمنثثربأالاحتفافأ

العراء.فيمنهعديدةأزواصا

برامإلمحافظة:تشملهااشتيا،خرى1أطيوراومن

روتشيلدومينة،البرازيلحنوبيفيأ!ذيلاالحمراءأجبغاءا

بالي.حزيؤكط

الطبيعةلحمايةالدوليمإلاتحاددأخعاوباالمجلصريعدر

الذيالطهيور،عنالمهمةأطمعلوماتفيأ!واأ!ضا!ا

خيريةمؤسسةوهو،النادرةأ!يورأاص!!أوضاعيسج!!

بانجلترا.كمبهـدخنيمسجلة

تستوليأضباطامنصغيرةجماعةابسياوو

وتتألفبها.الخاصةالمرا!ميمبإصداروتح!ص!االحكماعلى

العسكري!ت.الضباطكبارمنأسميا!ميةاالمجاشمعظهم

النظاملحفظالسلطةعلىالسياسيالمجلسيستوليقد

بذاتهيعم!!أنإماوالمجلس.بإصلاحاتأطقيامأوماللدفي

بعضفير.سياساتهتتبعح!صمةيعيزأو،ح!ضمةبوصفه

السلطةعلىالاعضاءأحديستوفي،اصسياسيةاأ-المجا

أصسيامميةاالمجالسمنالكثيرأ!دىر.أطدوأسةحاكمابوصفه

ويحدث.متطرفةأومعتدلةأو،محاففةأ!ميا!سيةبرامج

تتمتعلاالتيالبلدانفيأنحالبافيالسيا!ميةالمجالسح!صم

.مستقرةبحكومات

خلتفضةفيالسياسيالمجلسمصطلحارتبط

مصرفيماحدثإبرازويمكن.اللاتينيةأمريكابشعوب

الحكما.علىسياسيمجلحه!لاستيلاءمثالام5291عام

أحدوأصبحالح!صمعلىعسكريمحلسا!ستولىفقد

احتفظواالمجلسأعفعاءأنإلاللوزراء،رئيساالأعضاء

الفعلية.أصسلصةبا

.الانقلابأيضا:انظر

الدودةانظر:.السعوديةلمحيالشورىمجلس

الدولةبمدلدودة(يةالأساااخعديمات)االثالثةالسعودية

)الحكوماتالسعوديةاحياسي(،ااصطام)االثانيةالسعودية

(.المحلية
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التاجيعينهشرفيمجلسالملكشورىمجلس

بالعملالقائمينالوزراءالمجلعي!هذايضم.البريطاني

أعضاءاختيارويتموالعلماء.والقضاةالسياسيينوالزعماء

العاهلتعتبرالتي،الكومنولثدولكلمنالمجلس

عضويةلقبيكونماوغالبا.للدولةرمزيارئيساالبريطاني

إذاإلارواتبأيالعضويتقاضىولا،شرفيةالمجلسهذا

فيعضوالمجلسهذاورئيس.القائمةالوزأرةفيوزيرأكان

الخدمةفيالمجلسأعضاءويظل.البريطانيالوزراءمجلس

بعدشهورستةولمدة،عينهمالذيالعاهلحياةطوال

عندإلا،هيئتهبكاملالمجلسهذاينعقدماونادرا.وفاته

العاهليعلنعندماأو،جديدينملكةأوملكحكمبداية

خلالمنفتتمللمجلسالإداريةالأعمالأما.زواجهعن

أماممسؤولوزيروزارةكلويرأس.الخارجيةوزارات

فيقضائيةسملطةأعلىفهيالقضائيةاللجنةأما.البرلمان

.الأمكومنولث

بهيقصدالإنجليزيالملكشورىمجلس

العهدفيإنجلترافيالحكماء()أوالشورىمجلساجتماع

منمجموعةالحكماءهؤلاء.كانسكسوني-الأنجلو

وسعادةوالنبلاءوالرهبانالأساقفةتضمالمدصينالمستشارين

وأداخليةمناصبشغلواالذينالأتباعأي،المقاطعات

مميدأيالمشدعاءللملكويحق.المحليةالحكومةفيمهمة

.الشورىمجلساجتماعلحضورإقطاعي

اتخاذقبلحكمائهمجلمه!يستشيرالملكوكان

وشن،الأراضيومنحالقوانينإصدارمثل،مهمةخطوات

ومنح،والإيرلاتالأسماقفةتعيينأو،السلامعقدأوالحرب

مجلسكانكذلك.والأديرةللكناشالامتيازات

فيالأحكامباصدارالملكيالبلاطدوريؤديالشورى

سلطاتيمارسأنالمجلسبإمكانكانكما.المهمةالقضايا

حالةفيجديدملكاختيارأوملكخلعمثلعاديةغير

الغزووقعوعندما.الورأثةأحقيةحولخلافنشوب

هذاالنورمنديونألغى،أم660عاملإنجلتراالنورمندي

منه.بدلآمجلسبلاطوأنشأواالمجلس

مهمةبهمايناطاللقينالهيئفنأحدالشيوح!ى

لدولاتهـيعيةالسلطاتمنكثيرفيالقوانينسن

المجلسيعرفالتشريعيةالسلطاتمنالعديدوفي.مختلفة

مجلسيكونالحالاتمعظموفي.النواببمجلسالأدنى

منكثيرلدىوتوجدحجما.ال!صغرالمجلسالشيوخ

بينهاومن،للشيوخمجلسبهاوطنيةتشريعيةهيئةالدول

وإيطالياوفرنساوأسترالياوكنداالمتحدةالولايات

.أيرلنداوجمهورية

نحولدىمجلسينمنتتكونتشريعيةهيئةوتوجد

تعرفالعلياالمجالسكلليستولكن،العالمأمنصف

فيالتمثيليكونالأممنوكثير،الشيوخمجلسباسم

أما.السكانلعددوفقاالنوابمجالسالدنيامجاسسها

فيهاولايةكلفتمثل،الشيوخمجالسالعليامجالسها

متساو.بشكل

منمباشرةاختيارهالايتمالتيالشيوخمجالسومعظم

وعلىكبير.حدإلىمقيدةلمملطاتهات!صنالناخبينقبل

تعيينيتمالذي،الكنديالشيوخمجلعه!فإنالمثالسبيل

لاالوزراء،رئيعه!منبتوصيةالعامالحاكمقبلمنأعضائه

بالمصروفاتالمتعلقةالقوانينمشاريعتقديمسلطةيملك

الدستوريةالتعديلاتإجازةتعطيليستيملاكما،المالية

اصشيوخامجلسأما.العموممجلمه!عليهاصدقالتي

قبلمنوينتخبجزئياتعيينهيتمالذي،الأيرلندي

استشارية.هيئةأساسايعملفإنه،آخرينمسؤولين

.الكونجرسمجلسيأحد.الأمريكىالشيوخمجلس

مجلسإلىويشار.النوابمجلسهوألاخروالمجلعر

النوابمجلعروإلىالأعلىالمجلسباسمدائماالشيوخ

بسلطاتألمجلسينكلاويتمتع.الأدنىالمجلسبالممم

أصشيوخامجلحه!عضومنصبولكنتقريبا،متساوية

مجلسعضونائبمنصبمنأر!امتيازايعدسناتور

الشيوخمجلسيمنكلعنيصدرأنولابد.النواب

نأقبلالنظرتحتالقانونلمشروعمطابقةصيغةوالنواب

قانونا.يصبح

الذي-أم787-الد!متوريالمؤتمرفيخلافوقع

.بالكونجرسالتمثيلكيفيةفيالوطنيةالحكومةشكلرسعم

العدديةذاتالولاياتيمثلونالذينالمندوبونكانفقد

لكلمتساوياالتمثيليكونأنيريدون،القليلةالسكانية

السكانيةالعدديةذاتالولاياتمندوبوطالبفيما،ولاية

التوصلوتم.السكانلعددوفقاالتمفيليكونأنال!صيرة

مجلسفيمتساوياالتمثيليكونبأن،تقضيتسويةإلى

عددعنالنظربغض-ولايةكلعنعضوين-الشيوخ

فيالتمثيليكونأنالاتفاقيةتلكوقضمت.السكان

عددوكان.السكانعددألحماسعلىالنوابمجلعك!

فياجتماعهعندعضوا22الأولالشيوخمجلسأعضاء

الكونجرسدورةبنهاية62ذلكبعدوأصبح،أم978

يضمالشيوخمجلعرفإنالحاضر،الوقتوفي.الأول

،ام959في001عفسويتهبلغتوقدعضو.001

للولاياتخمسينرقمالولايةهاوايأصبحتعندما

.المتحدة

فبعد؟التشريعاتلممنالشيوخلمجلسالألمعاسيةالمهمة

ذلكيحال،معينقانونمشروعالأعضاءأحديقدمأن
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الولاياتدثيوخمجلس

!ماع!يتهأا!دياالمتحدة

يعقدعضو001

محلسلقاعةحلساته

الكاليتولممىاحتميوحا

وتوحد.اليم!!على

للروارتتيعشر!ة،اظعة

المجلسأعضاء!شاهدة

.!هما!هااضهمشامزءتماأ

تلكتضعوقد.ا!درا!شهمعينةلجنةإلىالمقتر!القانون

دأوب!!بينهبذأصكوتحوأ!جانبا،القانونمشروعاللجنة

لإجازته.التوصيةمعيمررهأوأصثميوخ،امحلسعليهيقترع

شإنه،ألمعنيةاأصلجنةاقب!!مرمشروعقانونتمريرتممارإذا

زعيمار.فيهالنظرأصشيوحالمجل!م!ليتسنىقائمةفييوضع

أضف!!امحيتم!صانإذاما!بير،حدإلىيقررالذيهوالأغلبية

أ!ذأسك.المحددا!قتاو،هذهالقوان!!مشاريعفي

داهرافقةالقوان!تمشارتممعظمأصشيو!امحلسيجيز

صترأالإجراءاتشىمرولةتتىالموافق!ةهذهمث!!و.الجماعية

منحتىالاعتراض!ويؤديعداها.فيمابهامسموحهومما

وتوضئ.الجماعيةالمرافقةتعطي!!إلىواحدعضوجانب

اأخفمأواأغواعداظ!فير.المداولاتأطولزمنيةدحدو

يتحدثواأنللأعضاءيجوزشإنهالشيوب،بمحلسالخاصعة

بعضويلجأ.!!انمهماموضموعايحوأ!اشاءرمدةالأي

أ،لإدلاءالحقهذاامشخدامإلىالأحيانبعضفيالأعضاء

إنهاحيثالإعاق!،خطبباسماتعر!مطوأ!ةبأحاديث

أ!معيرةاالمجموعاتوتستخدم.أخصويتاعنالمجلست!هـق!!

خصصأالأحياندعضفيالشيوخمجلسأعضاءمن

يا،قيمع!ت،تشربغتغييرأوسحبعلىللإرغامالإعاقة

حطبيو!انأطمجلسويمكنالأعضاء.معظمموافقة

الاقتراعأي،المناقشةإنهاءعلىالاقتراعطريقعنالإعاقة

طريهتعنألناقشةاإنهاءويتطلب.أطمناقشةلوصحد

أصثميوب.امجلسأعضاءأخماسثلاثةمساندةالاقتراع

اغلبيةمساندةلإجازتهاالقوان!تمشاريعمعظمتحتاح

الحاضرين-الأعضاءاعددنصفمنأحضرأي-فقطبسيطة

الشيوخمجلسويجيزهيعدهالذيأغانونامشروعيحالو

وإذا.مماثلةإجراح!اتعبريمرحيث،أصوابامجلعمرإلى

فإنهكليهما،المجلس!تقب!!منمعينقانونمشروعأجيز

توجداختلافاتأيبتسويةاتقوأنمشتركةأصلجنةيم!ش

صيغةالمجلسانيصدرأنولعد.القانونمشروعصيغتيفي

الدولةرئيسإلىيحالفإنه،القانونمشروعمنمتطابقة

إذاقانونا،المعنيالقانونمشروعيصق!و.عليهأعتصديه!

بأيالقيامفيفشلإذااو،الجمهوريةرضعليهصدلى

كونمع-الأحدأيامنبدو-أيام01خلالأ،حياإصراء
توقيعأغانونامشروعويتطلبالعقاد.أسةحافيأس!صتجرسا

الجهازرئيسإدوصلإذاقالونااجصبعأ!ةأسدوارض!

قبل-الأحداأيامبدون-أيام01منأق!مددفيأضنف!يديا

مشروعالدوأصةرئيسنقفروإذاأورصنجرلم!.اينففرأن

أغانونامشروعويصبح.ال!صنجرسإلىيعادفإنهأغانونا

منالأقلع!الأعضاءاثلشاصوتإذاقانولاالمنقوض!

أخقض.اقرار)إلغاء(لإبطالمجلسكلفيالحضور

فيالشيوخمجلس.الأسترالىالشيوخمجلس

والمجلس.أعيدرالياللبرلمانالأعلىاالمجلسهوأجاأسترا

67منالشيوخمجلسويتألف.النوا!مجلعهرالأدنىا

الرئيسيالبروإقليميالعستالولاياتيمثلونعضوا

لفترةيخدمونعفهحوا21ولايةك!وتنتخبالأ!ستراليا.

الشيوخلمجلسالانتحاباتتتزامنامحادةاشيو.مشواتست

ثلاثكلعادةوتتم،النوابلمجلسالالتحاباتمع

أعضاءمنستةتنتخبولايةكلأنيعنيوهذا.!شوات

فيآحرينو!شةالانتخاباتأحدشيأصثميوحامجلس

أجة.التاالانتخابات

ينتخبمنهماواحدكلفإن،الرئيسياشبرإقليماأما

هوكما،الشيوخلمجلعرويجوز.أصثحيوخالمجلسعضوين

،اضشريعاتايضعأن،الأدمشرافياأضوابامحلعمرمعالحال

يوافقأنولابد.القراراتيصدروأن،آرائهعنيعبروأن

القانونمشروععلىوالنوابأحشجوخامحلسيمنكل
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إصدارسلطةيملكلاالشيوخمجلسولكنقانونا.ليصبح

الضرائبفرض،أوالماليةبالشؤونالمتعلقةالقوانينمشاريع

هذهمثلتعديليستطعلاكما.العامالإنفاقأو

مجلسبهايختصالوظائفهذهإنحيث؟التشريعات

تشريعايرفضأنالشيوخلمجلسيم!شولكن.بمفردهالنواب

عليه.تعديلاتإدخاليقترحأنأوماليا،

مراجعةهيالشيوخمجلسوظيفةفإن،الواقعوفي

يمكنهكما،النوابمجلسيصدرهاالتيمشاربالقوان!ن

الذيالتحالفأوالحزبفإن-عادة-ولكنيرفضها،أن

علىأيفعايسيطرالذيهوالنوابمجلعي!علىيسيطر

مشاريعيرفضقلمافإنه،لذلكونتيجة،الشيوخمجلس

.النوابمجلسيجيزهاالتيالقوانين

الشيوخمجلسيعرف.الأيرلنديالشيوغمجلس

المجلصوهواختصارا،سينادأوايريانسينادباسمرسميا

الأدنىالمجلسويعرفأيرلندا،جمهوريةلبرلمانالأعلى

ويملك.اختصارادايلأوأيرياندايلباسمالنوابمجلص

ويمكن.النوابمجلعرمنأقلسلطاتالشيوخمجلس

لمجلسجديدةقوانينبإصداريوصيأنالشيوخلمجلس

التيأغوانيناعلىتعديلاتإدخاليقترحوأن،النواب

نأ،النوابلمجلسيحقولكن.،النوابمجلسأجازها

الشيوخمجلساقتراحاتأوتوصياتيرفضأويقبل

يؤخرأن)سيناد(الشيوخلمجلسويمكن،يراهحسبما

9تباةلمدة)دايل(النوابمجلسيصدرهاالتيالقوانين

ويضم.دائمةبصفةإجراءأيتعطليمكنهلاولكنيوما،

لفترةتعيينهميتمعضوا06أيريان()ممينادالشيوخمجلس

.!منواتخمسقدرها

حمعلقصدالإفاداتا!شماعتعقدحلساتالشيوخمجلسلجان

وضعيحدركادإذامااللجالىتقررر،المقترحةالقوانيرحولالمعلومات

الشيوحمجلصقيم!باحارتهاالتوصبةأوحانماا!واسيناممتماريع

سكامله.

مجلسأعضاءمنعضوا11الوزراح!يرشئرئيس

وجامعةالوطنيةأيرلنداجامعةمنكلوترشح،الشيوخ

34وعددهمالأعضاءبقيةويمثلأعضاء.ثلاثةدللن

يبلالذينالأعضاءهؤلاءانتخابويتم،مختلفةمصالح

،النوابمجلعرمنناخبا099قبلمن43عددهم

المحلية.الحكوماتوسلطاتالشيوخومجلس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حكومة،حضداحكومة،لياأسترا

لأمريكيالكوبحرس!احكومة،ايرلمدأ

لىلماضا

منالفرنسيالشعبممثليجمعيةالطيقاتمجلس

.طبقاتثلاثإلىمقسمةوكانت،ام978إلىأم203

والثالثةالنبلاء،والثانية،الكهنوتتمثلالأولىالطبقة

يدعونالملوكبدأالوسطىالعصورأواخروفيالعامط،

الشؤونويناقشواليجتمعواالطبقاتكلمنزعماء

سنحقالجمعياتهذهوأعطيت.والماليةالتشريعية

ذلك.بعدالقوانين

التيالسلطةالفرنسيالطقاتمجلسيكعسبلم

كللأنمحدودانفوذهكانلقدإنجلترا.برلمانعندكانت

وفى.وحدةبصفتهاوتصموتتجتفمنفصلةكانتطبقة

لويسعهدفيأي،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخر

يحكمأنالملكمنالطبقاتمجلسطلبعشرالحادي

الرابعهنريحكمأثناءمطلقايجتفالمجلسولم.بدونه

لويسابنهأيامقصيرلوقتإلاام061إلى9581من

عشر.الثالث

لمفإنه،الطبقاتمجلسعشرالثالثلويسحلولما

بعدام،978فيالفرنسيةالثورةعشيةحتىثانيةيستدع

أصرأم781فىالطبقاتاجتفمجلعي!ولما.أسنة75

اسمماحمنبدلأفرادىالتصويتعلىالثالثةأ!بقةاأعضاء

الأولىالطبقتانقاومتواحدا.صوتايعطيأنمجلسلكل

الطبقةأعلنتأم781يونيو17في.الط!بهذاوالثانية

اليمينأعضاؤهاوأقسمالوطنيةفرنساجمعيةنفسهاالثالثة

دلمشورايقرواأنإلىيتفرقواألاعلىالتنسملعبساحةفي

عشرالسادسلولعه!اعترفالعنف!تهديداتوتحت.مكتوبا

لفرنسا.ممثلةحكومةبوصفهاالوطنيةبالجمعية

منهولندافيأيضاالطبقاتمجلساسماستعمل

لكلكانحيث،جمعيةبمعنىام697إلى3915

الجمعيةأصبحثمواحد.وصوتواحدنائبمحافظة

مجلصالانالهولنديالبرلمانواسعم.ام697عامالوطنية

.الطجقات

الفرنسية.التورة:أيضاانو
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امتحسصة(.احربيةات)إطفماأالعربيةالمنظمات

فهوالآخرالمجلسأما.المتحدةالمملاصةلر!انفيالقوانين!من

ومجلس.اللورداتمجلس:انف!إ.اللورداتمجلعر

غالبيةتجيزأنيحب.سلطةالمجلس!!أقوىهومالعمو

قوان!تتصتحأنقبلأسقوان!!امشروعاتالعموممجلس

مجلسيجيزهاالتيأجةالماالقوان!توتصئمشروعات.نافذة

مجلسإيداعهاعلىشهرمضيلعدناشذةقوان!تالعموم

أما5.يجزها*أأوالمجلسذأ!كأجازهاسواء،اللوردات

ياا!موامجلحمدجبرهااكتيالأخرىاأغوان!!امشروعات

سغض،أجةأ!أهـيقةناشذدقوان!!تصتىفإنهاأجت!تمتتادورت!!

ردات.أطوامجلمر!التصويتنتيحةعنالنظر

الأربعةاالأقطارامنأ!مومامجلصرأعضاءينتخبر

651المجلسويضما.المتحدةالمم!صةمنهاتتكونالتي

ويلز،من38أس!ضلمدا،مر72إنجلترا،من52)4عضوا

انتخاليةممطقةعضوكلويمث!أجة(أصشمااأيرلندامن17

أحضوالعيشأنيشترطولا.الانتحابيةالدائرةعليهايطلهت

يمثلها.انتيالانتخابيةأولائرةامنطقةفي

أس!ضلندا،وحضيسةإنجلترا،كنجسةلمنسوبييجوزلا

أصبلاءاراحصاتوأج!جةاارومانيةأصحنيسةواأيرلندا،وحضيسة

لمجلسيشحبواأنأسدواسةاموظفىوبعضأيرأصدا(نبلاء)عدا

.العموم

أغترةبمهامهماالعموممجلعرأعضاءيضطلعلا

شيهتصوت،عامانتخابفييتماختيارهملأنمحدودة

علىمرةأحامةاالانتخاباتتعقدأنويجبكلها.الأمة

أعضاءمنعضوتوفيوإذا.سنواتخمسكلالأقلا

دائرتهفيت!صميليةانتخاباتتقامامعتقالأوالعموممجلس

ال!نتخابية.

البرللان.؟المتحدةاللملكة:أيضاان!

صليبيةنصرانيةمنظمةالعالميالكئائسمجلس

ثلاثمائةمنيقربماوتضم،العالمنطاقعلىتنتشر

قديمةكاثولي!صةوإنجيليةبروتستانتيةكنيسة

بينالتعاونتنشيطعرالمجلسويعمل.وأرتوذكسية

إلىالمشمينالأعضاءويبلكدد.العالمفيأممنائساكل

فيعضومليون004نحوالمجلسفيالمشتركةالكنائس

دوأسة.مائةمنأكثر

الكاتوأجكيةالرومانيةالكنيسةأنمنالرغموعلى

المنظمةمعتعملفإنها،العالميالمجلسبهذعضواليمست

طرلى.بعدة

التنصيروأعمال،التعليمالمجلمك!:أنشطةتتضمن

أ!لاجئيناومساعدة،عالمينطاقعلىرالإرساليات

الدرا!عاتتموي!!ررعايةعلىالمجلسقامأغقراء.ارواطرضى

منظهورخلالمنالإسسانيالمجتمعمستقب!!تناقشالتي

دراسةعنشضلا،والتقنيأعلمياأخق!دماعصرفينصراني

المؤسساتتحس!تأجلمنبهأعمياماللنصارىينبعيما

وغير،النصرانيةالمجتمعاتشيأ!سجونواوالمحا!آالحاكمة

الاجتماعية.المؤسساتمنذلك

فيأم489عامالعالميأ!ضاشامجلستأ-!

سعتةبانتخابالأعضاءال!سائسوتقومبهوأصدا.أهـردام

عضوا.541أعضائهاصبابمددثشيةهـرشلحمةر:ساء

المجلس.!مياساتلوضععامحص!!المجموعةهدهنجتمع"

له.مقرا)سويسرا(جنيف!منأرضناثسأساساالمجلممويتحذ

بهمايناطاللذينالمجدسينأحداللورداتمجلس

المجلسأما.المتحدةالمملكةبرلمانفيالقوانينسنمهمة

مجلسمنسلطةأقوىوهوالعموممجلعه!فهوالاخر

.العموممجلسالظر:.اللوردات

درالممةفياللورداتمجلسمهمةوتمحصر

ماوكثيرا.العموممجلسيجيزهاالتيالقوانينمشروعات

نادراولكنالقوانينمشروعاتشياللورداتمجلسيعدأ!

مجلسيجيزأنفبعد.الاسا!ميةمبادئهاعلىمايعترض

يؤجلهأناللورداتلمجلمىيمحنالقانونمشررعالعموم

يلعيه.أنيستطيرلاأص!سو

منهمعضوا0171حوافيأسلورداتامجلسريضما

وحواليألقابهما،ورثوانبلاءأي،أ!راثةبانبلاء008

وهم،حياتهمأثناءاللقبمنحواالذلنالنبلاءمن032

تقديرا،بارونةأوبارونلقبمنحواأشحخاص

يأأوالمدنيةوالخدمةالأعمالميادلنفيلمجهوداتهما

القضاءرجالمنعشريناختيارويتم.أخرىميادين

نأالأعضاءولهؤلاء.المجلسفيأعفماءالمتميزين

الروحيوناللورداتأما،الالمشئنافقضاياإلىيستمعوا

موظفيكباربينمناختيارهميتم26عددهمفيبين

جملةمن%02حواليويحضر.إنجلتراكنيسة

المجلمس.لاتمداوالأعضاءا

العمومومجلعم!اللورداتمجلسإلىالبرلمانانقسم

سلطاتللمجلسينوكان.الميلاديعشرالرالغأغرنافي

قانونسلبحينماأم،832عامحتىتقريبامتساوية

قلصستكما.اللورداتمجلسسلطةمنكثيراالإصلاح

مجلصرفعاليةأم949وعامأم119أحامالبرلمانيةالقوان!ت

.اللوردات

.البرلمانبمالمتحدةالمملكةأيضا:ان!
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بريطانيةهيئةالطبيعهعلىالمحافظلأمجلس

فيالجيعةامناحيجميععلىبالمحافظةتعنىمستقلة

الاحتياطياتمنالعديدعلىالمجلسويحافظ.بريطانيا

للإداراتوالمشورةالنصيحةويقدم.القوميةالطيعية

الطبيعة.علىتؤثرالتيأوالمرتبطةالسياساتعنالحكومية

والمزأرعينالمحليةللسلطاتأيضاالمشورةيعطيكما

علىأنشطخهمتؤثرالذينوالآخرينالمصايخع،وأصحاب

درايةعلى،الناسلجعل،المجلسيسعىكما،الريفسكان

تحقيقأساليبوالبيئةعلىالمحافظةاحتياجاتمنبكل

اليئىبالتكيفالمتعلقةالبحوثإجراءويعد.المحافظةهذه

المهماتمنالفويةالحياةعلىالناسأنشطةوتأثير

البيئةأبحاثمجلسويقومالمجل!.بهايقومالتيالأساسية

مجلسبرنامجأبحاثتنفيذفيالأكبربالعبءالطبيعية

الطبيعة.علىالمحافظة

مستق!ة،هيئةبوصفهم7391عامالمجلستأسس

بوساطةتمويلهويتم.الطبيعةعلىالمحافظةقسممحلليحل

ويلزوشمالبنجور،فيإداريةرئاسةوله،البيئةإدارة

وله.الشرقيةوإنجلترابورو،وبيتروألعمكتلندا،وأدنبره

إقليمثا.مكتبا15كذلك

الإنجديزالمدوكتساعدكانتجماعةالملكمجلس

وكانالوسو.العصورخلالالحكمشؤونإدارةعلى

بلاطأوالملكمجلسباصعم-كثيرةأحيانفي-إليهايشار

وبعضالكنيسةورجالالباروناتمنوتتكون.ا!للك

للملكالنصحيسديالمجلسوكان.الاخرينالموظفين

،والتشريعاتالضرائبعلىويوافقالدولةشؤونحول

وقد.المعقدةالقانونيةالحالاتلمعالجةعليامحكمةويعحل

الإنجليزيالوزراءومجلعر،البرلمانالمجلسهذاعنتطور

إنجلترا.فيوالقانونالإدارةوأنظمة

الرسميةالحكوميةالأعمالتسييرفيالملكويعتمد

ورجال،الباروناتمنقليلوعدد،الخاصةبطانتهعلى

يوميا.الصغيرالمجلسهذاويجتمع.بهمالموثوقالكنيسة

!همةبهمايناطاللتينالهيئتينأحدالئواب!ى

مختلفة.أ!دولالتشريعيةالهيئاتمنكثيرفيالقوانينسن

الأعلىالمجلسيعرفالتشريعيةالهيئاتمنالعديدوفي

حجماالأكبرالنوابمجلسيكونبينماأصثميوخ،ابمجلس

العالمدولولنصف.الشعبانتخبهمأعضاءمنويتألف

علىويطلقمجرونمنتتكونتشريعيةهيئةتقريبا

ومجلسالنوابمجلسمنهامختلفةأمعماءالأدنىالمجلس

فىالنوابمجلسأعضاءيرشح.الوطنيوالمجلحه!العموم

ولمجلس.الناخبينعددتقريبافيهايتساوىانتخابيةدوائر

ال!علىالمجلصبهايتمتعالتيتلكمنأكبرسلطاتالنواب

منالنوابمجلعرأعضاءعدديتراوح(.الشيوخ)مجلس

فيالحكمنظامانظر:المعلوماتمنولمزيداخر.إلىبلد

فرنسا.مثلبالموسوعةالدولأغلبمقالات

بمالمجلسرئيس؟الشيوخمجلس؟الحكومةأيضا:انظر

.العموممجلس

ان!:.العربيةالاقتصاديةالوحدةمجلس

(.المتخصصةالعرلية)المنظماتالعربيةالمنظمات

يعاونونالمستشارينمنمجموعةالورراء!ى

وهو.القراراتواتخاذالسياساتوضعفيالحكومةرئيحه!

الذينالمسؤولينمندائمايتكون-التقريبوجهعلى-

ويطلق.للحكومةالإداريأوالتنفيذيالعملعلىيشرفون

السكرتير.أوالوزيرلقبعادةالمسؤولينهؤلاءعلى

أعضاءيكون،الشبيهةالحكمأنظمةذاتالبلدانوفي

.البرلمانمجلسيأحدفيأعضاءبعامةالوزراءمجلس

.البرلمان:انظر

وأطلقبريطانيا،فيمرةلأولالوزراءمجلعرتعبيرظهر

منالشكلهذاوغدا.الحكومةشؤونتديرلجنةعلى

مجلسطريقعنالحكمأنهعلىتدريجيايعرفالحكم

يكونالوزراء،مجلعي!طريقعنالحكمنظاموفيالوزراء.

تبنىوقد.الوطنيالبرلمانفيمنتخبينأعضاءالوزراءمعظم

مجلسخلالمنالحكمنظامبعدفيماالبلدانمنالعديد

وفي.الكومنولثدولمنظمةفيالبلدانوخاصةالوزراء،

عنمسؤولوزراءمجلسهناكالهند،مثل،البلدانبعض

ولايةلكلوزراءومجلسبمجموعها،البلادشؤونإدارة

نفسها.الولايةداخلالحكمشؤونيسيرالبلادفي

أجتماعاتالرئيسيعقد،المتحدةالولاياتوفي

اسمعليهميطلقالمسؤولنمنممجموعةمنتظمة

دورايمارسلاهذاالوزراءمجلسولكنالوزراء،مجلعه!

وأعضاؤه،السياسةإقرارأوالحكمشؤونتسييرفيمركزيا

التشريعي.المجلعم!فيأعضاءليسوا

طريقعنالحكمنظاميسمىالوزراء.مجلسنظام

ويكون.البرلمانىالحكمنظامغالبا،الوزراءمجلس

للحكومةالتنفيذيالعمليوجهونالذينالمسؤولون

(.التشريعي)المجلسالبرلمانأماممباشرةمسؤولين

مأملكةأمملكاأكانسواء،الدولةرئيسويعين

رئيسويمارس.البرلمانأعضاءبينمنالوزراءرئيسرئيسا،

الوزراء.رئيسانظر:.الحكومةفيالتنفيذيةالسلطةالوزراء

وإذا.الوزارةتشكيلفيالوزراءرئيسمستشاروويساعد

ذلكزعيميصبح،عادةالأغلبيةعلىماحزبحصلما
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للوزراء.رفيلىوحطاجم!!(اص!)اشاسعتشرتطدستو"يحلعس.أضاليةااحاميةالحرهـاحلاا!ا!تحدةالملاصةح!-الحربوزراءمجلس

حزبهأعضاءالوزراءرئيعمرويختارللوزراء.رئيساالحزب

منالوزراءمجلسويت!ضن.الحكوميةأرروائراليرأسوا

،أس!صجرةاالح!صميةائرأ!دراعنأ-!المسؤوالرئيسيينالوزراء

مجلصفيأعضاءأهممةالأق!االوزراءيكودلابينما

يق!ء،الأغلميةاعلىالأحزاباأحديحص!أص!اوإذاالوزراء.

مناثتا،فايش!ص!أنيم!ضهشخصلاختيارارئيعرأوالملك

رئيسويقوم.الائتلافانظر:.الأحزابامنمجموعة

علىالوزاراتفيهاتوزعائتلافيةحكومةبتشكيلأ!زراءا

مجلسيضمىبحي!الائتلاففيالمشاركةالأحزابا

.البرلمانفيالأغلبيةامساندةعلىالحصولالوزراء

مساندةفقدإذابمجموعهالوزراءمجلسويستقيل

علىالموافقةالبرلمانيرفضقد،المثال!عبي!فعلى.ألمانالبر

عدمعلىيصوتقدأومهما،الوزراءرئيسيعتبرهلرنامج

مجلعهريقدمأضهب،الحاكلتاوفيالوزراء.بمجلممرأضقةا

اطمصبفينائبهأوالوزراءرئيسويقوم.المشقالتهأ!زراءا

اطاد.اكبربمساندةيحضىجديدوزراءمجالسبتشكي!!

الحكمنظامتعتمدأوروباودولأ!صمنولثادولومعظم

الوزراء.مجلعرخلالمن

أخراالسياسةعلىيوافقلاأسذياالوزيرعلىينبغي

يقدمأنأصسياسةاهذهدعميمويولاالوزراء،مجلسيقرها

يعرفللحكممبدأوفهتضروريةأسةالامشقاوهذه.استقالته

كما!انالمبدأ،!ذاوبمقتضى.الجماعيةالمسؤوليةلا!عما

حمئأعضاءولكنوأدائها،وزارتهعملعنمسؤوأ!وزير

فيويشتركونبعضابعضهميدعمالوزراءمجلس

يأدع!االوزراءمجلسأعضاءيستطيعولا.أجةالسؤو

الوزراء.لمجلسالعامةالسياسةبمقتضىتصرفإذاإلاورير

مجلسيقررعندماوزير،ث!!علىيجص،اسذا!كتتيجةو

رأيهكانلوحتىأصسياسةاهدها!دأنما،مياسةأ!هـراءا

لمجلصر.ايمطأشأغمامخاحولها

ماأولأ!زراءامجلسف!صةظهرت.تاريخيةنبذة

الملكلمجلستابعةسريةلجنةباعتبارهبريطانيافيظهرت

.الميلاديعشرالثالثالقرنفيإنجلترافيأسسالدي

عاميبينحكمالذي،الثانيتشارشالملككان

الذينالخمسينمستشاريهمنبقلةيثقأم،68وه0166

مجلساشكل،السببولهذا.الملكشورىمجلمم!يؤلفود

الع!بطسميأعضاءخمسةحوافيمنالمقرلينم!

منالوزراءمجلسطريقعنالحكمنظاموانطهلة!.التآمرية

الذي،ال!ولجورجالملكي!حمتوأسم.أضآمريةاأحصمةاف!صة

اجتماعاتيحضرأم727و4171عاميب!تح!-

يتخذالوزراءمجلسبدأولذلك،الملكشورىمجلس

وأالوزراءرئيسبا!عميعرفرئيسهوغدا،بنفسهالقرارات

يجتمعالملكمجلسيعدلمبعد،ومن.الأولالوزير

تطورومع.الاحتفاليةالمما!عباتفيإلاأعضائهبكامل

عشر،التاسعالقرنفيبريطانيافيالحزبيأصمعياسياأضظاما

الدولة.فيالتنفيذيةأحسلطةابصمفتهالوزراءمجلسظهر

الحكومة.:أيضاانظر
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)محدصالمتحدةالأمانظر:.الوصايةمجلس

(.الوصاية

بنمحمدبنلأحمدضخمكتابالأمثالمجمع

مثلأ،ف1ستةفيهجمعءهـ(.18)تالميدانيأحمد

العددهذاعلىلاحتوائهمجفالأمثالسماهوقد.ونيف

فيالمعجمحروفعلىرتبهاوقد.الأمثالمنالضخم

الأمثالمنجاءبمابابكلمعقبابابا،وعشرينثمانية

فيالمولدينأمثاليوردثمالبابذلكمنأفعلصيغةعلى

وذكرغريبهاوفسرالأمثالشرحوقد.نفسهالباب

.الأحوالمعظمفيالمثلوقصةمناسبتها

فيوألفسبقهمنكلعلىجمعهفيأعتمدوقد

هناومنكتابا.خمسينمنأكثرمصادرهمنوعد،الأمثال

فهوجامعاكونهعنففضلا،الكتابهذاأهميةتأتي

ابنعنهوقال،كثيرونعليهأثنىوقدومشرو5.مبوب

بابه.فيمثلهيعمللمإنه:خلكان

الرومانيةالكنيسة،مجمع،ترنتأن!:.ترتمجمع

الكاثوليكية.

اللغويةالمجامعانظر:.العراقيالعلميالمجمع

(.العراقىالعلمي)المجمع

العشرونالعامادعالميالمجد!الأولالفاتيكانمجمع

التاسعبيوسالبابادعا.الكاثوليكيةالرومانيةللكنيسة

إلىأم986ديسمبرمنالفترةفيرومافيللانعقادالمجمع

للكنيسةعا!ليمجلسأولهذاوكان.ام087سبتمبر

هذافيشارك.ام563عامفيترنتمجلعه!انتهاءمنذ

الكنيسةرجالوبعضالاساقفةمن008نحوالاجتماع

العالم.أنحاءكلمنألمماقفةالأولىللمرةوشاركالكبار

التاسع.بيوسانظر:

بعضضدقراراتالأولالفاتيكانمجمعاتخذ

بلاللكنيسةمركزيةسلطةوأقاماللادينيةالعصركارسات

للبابا.كبيرةسلطةوأعطىحدود

الحاديالعالميالمجلسالثاليالفاتيكانمجمع

عقدهإلىدعا.الكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةوالعشرون

،ام915رراير2ءفيوالعشرونالثالثيو!باب

وفاةوبعد.ام269عامأكتوبر21فيألمجمعوانعقد

المجمعأعمالتالغام،639عاميونيومنالثالثفيجون

حتىاستمرتجلساتأرلغوعقدالسادسبولالبابابعده

عضو2)005اجتماعاتهفيولثسارك.أم659ديسمبر

مراقبين.بصفةالكاثوليكغيرمنكبيروعدد

قوانينوأربعةوثيقة61المجمعأصدر.المجمعأعمال

تناولتالتيالقوانينأهمهامنوكان.!!رنماتوثلاثة

فيالكنيسةودور،والكنيسةوالوحي،الدينيةالطقوس

المعاصر.العالم

المجاءانظر:.الأردلىالعربيةاللغةمجمع

الأردلي(.العربيةاللعة)محمعاللغوية

،الفحامانظر:.دمشقلمحيالعربيةاللغةمجمع

(.دمشقفيالعربيالعلمي)المجمعاللغويةالمجما!عشاكر،

انظر:.السودانفيالعربيةاللغةمجمع

الحودان(.نيالعرلمجةاللغة)!جمعاللغويةالمجماح

حسين،أنو:.القاهرةفيالعربيةاللغةمجمع

(.القاهرةفيالعرديةاللغة)مجمعاللغويةالمجامع،طه

المصحفلطباعةفهدالملكمجمع

أقيم،العالمفيالطاعيةالمجمعاتأكبممنالشرل!

كمأ5بعدعلىاسمعوديةالعربيةبالمملكةالمنورةالمدينةفي

النبهوي.المسجدمن

منها:متنوعةبأنشطةالمجمعيقوم.المجمعأهداف

السنةوخدمةمعانيهوترجمة،وتفسيرهالكريمالقرآنطباعة

عالمبين،ألفيننحوالمجمعفيويعمل.النبويةوالحسيرة

فيجهودهمتنحصر،ومراقبومهندسوفنيوإداري

طباعي،مستوىأرقىعلىالنبويةالمدينةمصحفإخراج

وضمبطهرسمهودقةالقرأنيالنصصحةحيثمن

هـ،أ504صفرفيعملهالمجمعبدأ.وجمالهووضوحه

إصدار-أ.الرئيسيةأهدافهومن.م4891أكتوبر

لموأصفاتوفقا،النبويةالمدينةمصحفباسممصحف

الكريمالقرآنمعانيلتفسيرترجماتإصدار2.دقيقة

التفالمحير.هذهإليهاترجمتالتياللغاتبمختلف

بأصواتتسجيلأشرطةعلىمرتلةمصاحفإصدار3-

القراءاتوبمختلفالإسلاميالعالمفيالقراءمشاهير

هذافىالشريفالمصحفطباعةقصر4-.المشهورة

تحاريةمطعةأيفيبطباعتهالسماحوعدم،فقطالمجمع

خارجهامنالمصاحفأستيرادومنع،السعوديةداخل

الحرمينحاجةسد5-.النصوصحةللضبطتوخيا

والمنظماتوالجامعاتوالمدارسوالمساجدالشريفين

منوغيرها،والأسوأقالقرآنتحفيظوجماعات،الإسلامية

يألاستقبالمنعاوالتسجيلاتوالترجماتالمصاحف

العربيالعالمحاجةسد6-.الداخلأوالخارجمنمناهج

الأوقافوزاراتبهويزودالمجمعيصدرهكاوالإسلامي
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أ!.الحماالرائعةوسقوشهلزحارمهبمتارالنبويةاللدينةمصحف

فيالإسلاميةنرا!هـاووالجمعياتالإسلاميةوالشؤون

أررقية!اأمحلمياأطحثشزامرالمجمعجعل7-و،الخارج

وعلومها.أصبويةاوأطسنةوعلومهأعريماللقرآن

قدرهامساحةعلىالمجمعيقوم.والمرافقالمجمع

نحووأقسامهاالمطبعةمنهاتشغل2،م000.002

ومبانيالمسجدتضممت!!املةمديحةوالمجمع2.أم).00

المستوصفات،روالمكتبة،المراقبةومبنى،والمطعةالإدارة

ومحرقةوالسوقوالمستودعاتوالصيانةالنق!!وإدارة

معداتأحدثوبالمجمع.التالفةوالمصاحف!القصاصات

لقراءةالليزراشعةالمجمعيستخدمكما.المسطحةالطباعة

وأملزمةأيتكرارعدممنللتأكدوترتيبهاالملازم

أحدثمنضخمةمجموعةالمجمعويضمسقوطها.

الطهباعةإحراءعندسواءأحال!اافيالطباعةمعدات

الألمانيةا!!اشولاند"آلاتتستخدمحيث،المسطحة

)اشولو(،الشريطةالطباعةأو،الدقيقةللأعمالالخصصة

الأمري!جة.االهاريسآلاتتستحدمحيث

منمتخصصةمجموعةتقوم.القرآنىالنصمراقبق

بعدطبعها،المرادالملزمةبتدقيقالنصمراقبةقسرافيالعلماء

مطابقتهامن!دأطتأ،الطباعةبدءوقب!الأحبار،واالالةضبصأ

منملزمةسحبيتما،أطالدءرعمد.اطعتمدةأطسسخة

أخرىلجنةتقومر،دقائقخم!رصابمعدا!عملهاأثناءالأأ!ةا

سلامتهااستمرارمنأصلتأكدبمراجعتهاوالختصينالعلماءمن

اكتشافوعند.الطبعأثناءخللأيالآلةعلىيطرألموأنه

الملازمواممتبعادالخطا،واستدراك،الالةإيقافيتمخطأأي

التيللأحطاءسجلبحفظالمراقبةقسمويقوم،التالفة

منالنهائيةالمراقبةلجنةحدتتأحتىطبعةكلفياكتشفت

.الإنتاجأثناءأخطاءفيهاوقعتالتيالملازمتسربعدم

ثموالخياطةالجمعأقسامإلىالملازمتحولالطبعانتهاءوبعد

فيحاملةألواحعلىالمجلدةالمصاحف!توضعت!االتجليد،

مصحف.009منهاواحدةك!!عدديبلغمجموعات

!جمصعةكلمننماذجبأخذالميدانيةالمراقبةقسماويقوم

إلىالحاملةالألواحهذهتحولثم.صفحةص!حةومراقبتها

التيالمعلوماتضوءفيفيهاللنظرالنهائيةالمراقبةقسم

منأخأكداوبعد.الميدانيةالمراقبةقسممنإليهموردت

ورقمارقمهيحملختمابوضعالمراقبيقومسلامتها

ينتهيولاراقبها.التىالمصاحفعددعلىللدلالةمسلسلا

علىلالمرورالتفتيشلجنةتقومبل،المرحلةهذهعندأصعملا

خطواتمنالانتهاءوبعدوفحصها،نماذجوأخذالمراقبين
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فهدالملكمحمعمبنىأمامالنبويةالمدينةلممحفمجسمنموذج

الشريف.المصح!لطماعة

علميا.المؤهلينالمراقبينمنكميرعددعلىيمرا!لصحف

.مستمرة!راقبةوتخفئالطباعةآلاتمنتاعاتخرجالللازم

وأحدثها.العالمفيالطباعةآلاتأضحميضمالشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع
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عة،اصااوايراضصواق!اخصحيحاتاوإصراءالم!صردو!اطةالنصفحص

الصح!.لصفحاتاسوأواالرحارثبتصميميقومولىالفنانون

الشريفالمصحفملازمتجميعخط

.الألوانا!مبطالإأح!صروليةاضح!3احةاسساصةتت!الطباعةعملية

!!بم!ص

الطع.عمليةالتهاءلعدمتأدهـلحصطراشةتحصعاللصاحف

اطتوزيع.نقلهاق!!المصاحفمنمجموعة

!ء

ح!-!-7

!!



الأحهزة.أحدثلامشخداميتمالكريمالقرآنتسجيل

بمراقبةيقومالقرآنقراءاتعلومفىالمتخصصينالعلماءأحد

عليها.اعريماالقرآدتسجي!!يتمالتيالأشرطة

المجازةالنسخيتضمنتقريرعنهايكتبطبعةكلمراقبة

.ملاحظاتعليهاالتيوتلكمنها،

منالإصداراتجميعبطباعةأيضاالمجمعقام

أرفيوعلى،الختلفةونوعياتهابأحجامهاالشريفالمصحف

الإصدارأت:هذهومن.والإتقانالدقةمنممكنمستوى

،العاديالممتاز؟الجوامعي،الفاخر،الجوامعى

992النبالةمجمع

مصحفالأخير؟العشر؟يسربعالأجزاء،،الترجمات

المرتل.المصحفبمالجيب

ثلاثينالضريفالمصحفمنتوزيعهتممامجموعبلغ

تفسيرلترجماتإضافةهذاأهـ.904عامحتىمليونا

إليهاترجمتالتىاللغاتبمختلفالكريمالقرآنمعانى

تؤديهماوسلامةوصحتهادقتهاعلىالمتفقالتفاسير،هذه

معنى.من

أشرطةعلىمرتلةمصاحفبإصدارالمجمعقامكما

الإسلاميالعالمفيالقراءمشاهيربصوتالتسجيل

والنموذجالمعلمالقرآنليكونالمشهورةالقراءاتوبمختلف

.وتجويدهالقرآنتلاوةلطريقة

فيالدقيقالعلمىالبحثللمركز،العلميةالإضافاتومن

بإجراءوذلك،المطهرةالنبويةاسشةوعلومالكريمالقرانعلوم

قبلمنوالسنةبالقرآنالخاصةالعلميةوالبحوثالدراسات

لذلك.متخصصةمكتبةوتكوين،متخصصينعلماء

تحسينتتوخى،دندنفيهيئةللفئونالملكيالمجمع

تقدمأنهاكما.والعمارةوالنحتالرسمفنونفيالمستويات

يتلقي،البدايةفيالمجمعوكان.المعاصرينللفنانينتشجيعا

نفسه.علىفيعتمد،اليومأما.الحكومةمنماليةمنحا

كبارلأعمالأحدهما،سنويينمعرضينالمجيميقيم

ويتم.المعاصرينالفنانينلإنتاجوالآخر،الماضىفىالفنانين

ممن،الفنانينشمبابلمساعدة،الفائضةالأموالتخصيص

.المالإلىيفتقرودط

04منأم،768عامللفنونالملكيالمجمعتأسه!

السيرالشخصيةالصوررسامبينهممنكانعضوا،

وليموالسير،الرئيسمنصبتولىالذيرينولدز،جوشوا

يشغلهمقرأولوكان.الأمينمنصبتولىالذيتشيمبرز،

،أم868عاموفي.هاوسسومرستهو،الملكيالمجمع

،هاوسبيرلنجتونفي،لهومعارضالمجفمدارسافتتح

بيكاديلي.في،بناؤهأعيدالذي

مهمتهمعضوا13منتتكونهيئةالنباولمجمع

إنجلترا،منكلفىومنحهاالنبالةوصئشعاراتابتكار

عليهمأنكما.الكومنولثودولالشماليةوأيرلنداوويلز،

العائلي.النعسبسلالاتوتسجيلالأنسابمنالتحقق

للأفرادالشعاراتمنالجديدةالرموزمنعفيالمجمعوينظر

مقرويقع.الموجودةالشعاراتعلىويصدق،والمؤلسسات

الخاصةالشعاراتأما.بلندنكولجهيرالدزفيالمجمعرئا!مة

اللوردمجلسيسمىمجلسعنهافالمسؤولبأستكتلندا

جمهوريةفيذلكعنالمسؤولبينما،أدنبرهمدينةفيليون

دبلن.مدينةفيالأنسابمنالتحققمكتبأيرلندا
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انظر:.الأوروبيةالاقتصاديةالمجموعة

الأوروبيةالمجموعة

منلمجوعةأسابقاالاسمالأوروبيةالمجموعة

الأوروبي.الاتحاداسمالانعليهايطلقالأوروبيةاالدول

الاتحادلاسمتعرفالأوروبيةالمجموعةأصبحتوقد

أورولاقالونصارح!ت،أم139نوفمبرفيال!وروبي

.المفعولنافذ،ماستريختباتفاقيةعرفماأو،الموحدة

شيالاتفاقيةعلىأوروبيةدولة21وقعتقدوكانت

القانونعم!!وقد.أم299فبرايرفيبهولنداما!شريخت

ل!تأخعاهرزارأخجارداأمام،أعراقيلىواالقيودكافةأخاءإعلى

ال!ورولية.الدول

ت!صاطواقتصاديةوحدةإلىليةالأشرواالمجموعةسمعت

أنحتشتقدالمجموعةوكانتالأعضاء.الدولبينسياسي

مقرابروكسلواتخذتالعشرينالقرنمنالخمسينياتفي

أسستمعاهداتثلاثبموجبالمجموعةتكونتلها.

أنشئتالتيباريصرمعاهدة:منظماتثلاثبمقتضاها

)الفولاذ(والصلبالحجريالفحممجموعةبموجبها

بموجبهماوقامترومامعاهدتيام؟529عامالأوروبية

للطاقةالأوروبيةوالمجموعةالاوروبيةالاقتصاديةالمجموعة

الإداريةلظمهاالمجموعةطورت.أم589عامالنووية

بقيامجهودهاتكللتحتيالعراقي!!منكثيراوتخطت

الاوروبى.الاتحاد:انظر.ال!وروىالاتحاد

ان!:.النوويةللطاقةالأوروبيةالمجموعة

العلاقات(،الأولىالسلميةأ،سعمالات)1النوويةالطاقة

.جان،مونيهبمالأوروبيةالمجموعة)المعاهدات(بمالدولية

الحجريوالفحمالحديدمجموعة

المجموعة؟الدوليةالعلاقاتانظر:.الأوروبية

.نجا،مونيه؟لأوروبيةا

دتا!نسبعة!مكاتمجموعةالسيعةمجموعكة

.الميلاديالعشرينالقرنأوائلفىالرسمامارسواحندل!ت

رسوماتفيلكنداحبهمعنالرسامونهؤأ،ءهـعئر

هذهانتقدتالأمربادئوفي.صيعيةلمناظراضحةر

بيد.الواقعيغيرالبسيطرأسلوبهااهيةا!الأأ!انهاأطوحاتا

أكثربينمنالنهايةفيأصبحتعةالمجمورسوماتأن

كندا.فيالمحببةأ!نيةاالأعمالا

همالسبعةمجموعةفيالاصليونالأعضاءكان

يونجوألكسندرهاريعر،ولورن،كارمايكلفرانكل!ت

.أي.وجيهليسمر،وآرثر،جونستونوفرانز،جاكسون

تومهو،ثامنرساموهناك،فارليوفريدماكدونالد،

منالرغمعلى،المجموعةأفرادمنواحدايعد،تومسون

أولالمجموعةتقيمأنقبلأي،أم719عامتوفىأنه

وكذلكالجماعةأعضاءوقام.محنواتبثلاثلهامعرض

لعامتعودمبكرةفترةفيمعارسمبرحلاتتومسون

كادتوم!ونتومأعمال

أعضاءعلىتأثيرلها

فهؤلاء،السبعةمحموعة

تأثرواالكنديولىالرسامولى

توممسونباستحدام

وح!هوطالزاهيةللألوان

السمي!ء.الهرشاة
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طبيعية،مناظرالمجموعةأعضماءجميعورلمممام،219

البرمنمناظرأساساوماكدونالدجاكسونرسمبينما

صورافارليرسمالطبيعيةالمناظرإلىوبالإضافة،الكندي

وفي.للشوارعمناظرهاريسرسمبينما،للإنسان

هاريسانتهجالميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينات

تجريديا.أسلوبا

.أم229عامالسبعةمجموعةعنجونستونتخلى

ألفرد:همأخرونرلممامينثلاثةتبنىلاحقوقتوفي

هولجيتوأدوينفيتزجيرالد،.ل.ول،كاسونجوزيف

لمجموعةختاميمعرضأقيم.الرسمفىالجماعةأسلوب

المجموعةضمتم3391عاموفي.أم319عامالسبعة

الرسامينجماعةإلىاسمهاوغيرتالأعضاء،منالمزيد

الكنديين.

.توم،تومسون،يوبخألكسندر،جاكسون:أيضاانظر

عنيميزهمالناسمنمجموعةاووفالمجموصكة

واللغة،،والثقافةبالنمسبارتباطهم،المجت!نفسفيغيرهم

الأشياء.هذهمنمجموعةأووالدين،والجنسية

يجمعهاأقليةمجموعات،العرقيةالمجموعاتمعظم

عنالختلفةالخاصةالأنماطأوالقيمبعض-الأقلعلى-

فإنالأزمانقديمومنذالاكبر.للمجتمعالتيتلك

،والحروب،الهجراتعننتجتالعرقيةالجماعات

الشعوبوحركات،المتغيرةالسياسيةوالحدود،والعبودية

.الأخرىالكبرى

مالشخصالعرقيةالهويةتؤثرقدالأقطار،بعضوفي

جنوبففي.السلطةإلىوالوصولالاجتماعيالمركزفى

طويلاالبيضوغيرالسودعانى،المثالسبيلعلىإفريقيا،

فالجماعات.البيضأيديعلىالقاسيالعنصريالتمييزمن

تكونأنهاكمابالانتماء.الشعورأعضاءهاتعطيالعرقية

وطرقثقافاتهمبادخالللمجتمعوإثراءتنوععامل

نأيفضلونالعرقيةالجماعاتأعضاءوبعض.معيشتهم

التيالعرقيةالجماعاتولكننفسها.الجماعةجمعيعيشوا

الوحدةتهددأنأيضايمكنوعاداتهابقيمهاتتمسك

العرقيةالجماعاتفإنالعالمأجزاءمنكثيروفي.القومية

بها.تثقولاالأخرىمنهاكلتكرهالمتجاورة

المجتمعاتأشهرمنواحدةالمتحدةالولاياتتعد

الوضعحولكبيرجدلويدور،العالمفيالختلطةالعرقية

علماءوبعضالبلاد.فيالعرقيةللجماعاتالحالي

نأبذلكويعنونصهركبوتقةالأمةإلىينظرونالاجتماع

لتكونلبعضبعضهاانضم،كثيرةمختلفةعرقيةجماعات

آحروبعضالعرقيةروابطهمعنوتخلوا،موحدةثقافة

ويطلقون.منفصلةجماعاتعدةمنتتكونأنهايعتقد

،الاجتماععلماءومعظم.العرقيةالتعدديةالمممهذاعلى

لعكسأيضاالأمةولكنكبيرانصهارحدثأنهيعتقدون

أوروبا.،آشاانظر:.كثيراتعددأ

العنصرية.بمالأقليةأيضا:أنظر

يعنيالمدنيالقانونفيمصطدحالثوائينمجموعلأ

حكمتشربأوفيمعينبموضوعالمتعلقةالقوانينجميع

السلطةمثلوطنيةأومحليةتشريعيةهيئةتسنهاواحد،

وهي.قريةمجلسأو،مقاطعةسلطةأوما،لدولةالتشريعية

الذيالعرفيالقانونعنلهتمييزا،بحتتشريعيقانون

الجائزمن،النظريةالناحيةمن.المحاكمقراراتعنيصدر

يسنولم،جديدةالقوانينمجموعةقوانينجميعتكونأن

منلكن.بعينهالموضوعهذايتناولقانونأيقبلمن

علميةمراجعةدائماالقوابنمجموعةتمثلالعمليةالناحية

التشريعيةالهيئةأصدرتهاالتيالقوانينلكلتقريباشاملة

بعينه.موضوععن

تظهرمشكلاتإثارةعندإلاعادةالتشريعاتلاتظهر

قوانينذلكمثالبعينها.نقاطحولوأحكاملقواعدالحاجة

التيالقواعدالأمرأولفيصدرتإذ،السياراتقيادة

علىالقيادةالسائقينمنوتطلب،القصوىالسرعةتحدد

ومنالسياراترخصظهرتثم،الطريقمنواحدجانب

وإشارات،الوقوفعلاماتوتلتها،السائقينرخصبعدها

المرور.تعليماتمنوغيرهاالمرور،

،الثغراتمنكثيراالمتجزئالتشريعهذامثلويترك

الأحكاممنكثيربينوالتضارب،الالتباسوحالات

القواعدجميعالدولمنكثيروضعلهذاونتيجة.المنفصلة

قوانين.مجموعةنظامفيالويقلمرورالمنظمة

تعملالتيالأقطارفىالقوانينتخفئمجموعة

تشربأيمثلمثلهاالمحاكملتفسيراتالعرفيبالقانون

مجموعةخلالمنالقضيةقرأراتقراءةيجبلذلكاخر.

بالقانونتعملالتيالأقطارفيأما.القوانينتحددقوانين

الرئيسيالمصدرهيعادةالقوانينمجموعةفإن،المدني

.للقانون

العرفى.القانونبمالمدنيالقانون:أيضاانظر

(.مجنة)سوقالعربأسواقانظر:سو!.،مجئة

علىيطلقاسمالمجنوليةشجرة.شجرةالمجئولية،

تحملماكثيراالتيوالشجيراتالأشجارمنمجموعة

فيمنفصلتينمنطقتينفيالمجنوليةتنمو.رائعةكبيرةأزهارا

بعضوتنمواسيا.فيتنموالثمابنأنواعهافغالبية.العالم

الجنوبية.وأمريكاالشماليةأمريكافىالأنوأع
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أحاديةوبذورمقسمةغيرلسيطةأوراوواطمجنولية

أرحمارأتفئهر09لخيو!أمعلقةاطوناتقاليةدأ"اءة،!
هـ.هـ.هـحمرجير

شاحبةصزهـاءأوسضاءأجيتهاغاوأس!،متعددةبألوانالمجنولية

3.عصررائحةأصهالمجنوأجةأزهارمنقليلىر.اللونورديةأو

وأالجوس!للمجنوقيو.المزينةأجاعاالمجنوأجةتزرع

دائمةحجيرةراثوأوبيضاء!جيرةأزححارالإكليلمجنولية

هذهمنمزروعاصنفا051!أحصترويوجد.الخضرة

أشحدة.االولاياتجنوليتستوطنالتيالمجنولية

الإنتاخاكبريةالمجنوأجةم!مختلفةأنواعاستيلادتموقد

الزينة.هجائنمنأعثيرا

الخفيص.خشبهابسب!ت!ينةالمجنوأجةأشجاربعضو

حمهـصيكوبسمجنوليةخشبيستخدماليالانففي

اهص!.اتأدهوفيالخشبيةالسقوشاترأضقاباعيدان

أهالحيارمجنولةخشصيستحدمأجةأحثعمااأمري!صاوفي

.الأثاتاصنعفيالجبليةالمجنولية

شعائعةريمةشحرةالمجنول!

)أعلاه(الحمولية"المجواسة

اصيصاءاأح!-رةالأرهار،كامعرر!ة

اجسار(.ا)إلىالرائحة!يةاش

احتشاءاوالصيصدىاكطهر

.كيرةراثأأرح!ارلهاراقالأاكعرةالمجحوله

فالعصارة.طبيةاستخداماتلهاالمجنوليةأنواعوبعضر

أحلاجتستخدمكوبسمجنوأجةقلفمنالستحرجة

اخبرد.نزلات

بحيثأ!مغراالمتساهيةالأحساماأض!جيرأداةالمجهر

الجسمامنب!ضيرأكبرصوراالمجيرين!ترؤسهحا.تعمثهل

عنأطتعبيرعينةمصطلحامحلماءاويستخدم.الأصليا

المجهر.بوساطةتفحصراشتيالأشياءا

مكنفقد.العلمأدواتأهممناحدارالمجهريعد

،الأمراضتسببالتيأصدقيقةاآابرايةرؤمنأجاحث!!ا

الحيةالكائناتمنكاملاعالماالمجهريفثرأديم!شحيث

ويستخدم.المجردةبالعينجهاهـؤيم!شألاانتىأسدقيقةا

عيناتأسفحصالمجهرآخرونعلماءوأصب11علماء

علمطلابيستخدم!صما.أ!دماخا،ياوأس!ضيرياشا

الطحالب،عنمعرفتهمزيادةوآأالمجهرالأحياءا

أخرىوحيواناتونباتاتالأميباحصاأجدائيةاالأحياءوا

تفاصيلرؤيةالمجهرباممتخدامويم!ش.الخليةحيدةو

.والمعادنالفلزاتفيأجلورات!صا،الحيةغيرالأشمياءا

التصعدعاتاكتشاففيمهمادوراالمجهريؤديو

منععلىيساعدكا،الفلزيةالإنشاءاتشيأضشققاتوا

.خطرةحوادثوقوع

المجهر-أالمجاهر:منأ!ماسيةأنواعثلاثةتوجد

وتناقش.الأيونيالمجهر3-نيالإأ!ضروالمجهر2أضوئيا

عنمعلوماتعلىأسلحصولو.ئيةأ!سواامجاحىأسةاهقاك!ذه

المجهربمالإلكترونىالمجهر:اشف!إ،الأ!هـىاامجاحراأنو

الأيونى.

وأعدسةأضوئياالمجهرفي!جدالمجهر.عملكيفية

انظر:.أحينةاخلالمنتمرالتيالضوءأشعةبثنيتقواأكثر

لتشكلالمنثنيةالأشعةاتتجمعذلكوبعدالملكبرة.العدسة

للعينة.م!ضرةصورة

ويمكن.م!جرةعدسةمنبصريمجهرألسطيت!صن

نحوالجسمتكبيرا!جرةاالعدساتأنواالأحدث

لتكبيرالمكبرةالعدلعماتامعتخداح!يمكنولا.مرة0102

تصئالناتجةالصورةالأنأضعافعشرةمنأكثر

أ!رباوعلامةرقماالعلماءويستخدم.شةمشوذأكبعد

منمعينلعددالمكبرالجسمصورةأ-عر:للتعبير*

منالعددبذلكتكبرالتيالعدسةقوة2أوالمرات

نأتعنيمثلا،أ*هالإشحارةذاتفالعدسة.المرات

كذلك.مراتعشرالجسمت!جيرأحدمعةاهذهعةلا!حتصاأ

القطر.تسمىبوحدةالمجهرتكبيرقوةعنأضعبيرايمكن

وأالعينةقطريستطئتكبيرمثلا،أ*هالاشارةذولمجهرظ

.مراتعشرةالجسم
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مجهرباستخدامأعلىتكبيرعلىالحصولويمكن

العدسة:عدستينمنالمركبالمجهروشكون.مركب

المفحوصة-العينةمنالقريبةالمجهرعدسةأي-الشيئية

الفاحصة.العينمنالقريبةالعدسةأي-العينيةوالعدسة

تماماالفحصقيدللعينةمكبرةصورةالشيئيةالعدسةوتنتج

)العينية(العدسةوتقوم،العاديةالمكبرةالعدسةتفعلكما

لإنتاجالشيئيةالعدسةتمكلىالتيالصورةخيالبتكبير

عدساتثلاثالمجاهرمنالعديدفيويوجدأكبر.صورة

أرلغمتفاوتةبدرجاتالعينةتكبيربامكانهاقياسيةشيئية

مرة04أوأ"،"*همراتعشرأو"*4"،مثلا،مرات

عينيةعدسةمعالشيئيةالعدساتاستخداموعند4"."كلره

المجهرباستطاعةيصبحأ"،"*همراتأ:تكبيرهاقوة

.مرة04الفحصعينةتكبيرالعدساتهذهمنالمركب

."4ه*ه"مرة004وأ،"أه!ح!ه"مرة001أو،4""*ه

وأالصورةتقريبتستطيعشيئيةعدساتزيادةويمكن

ولمجامكان-تزويم()عدساتوانتظامبلطفإبعادها

إلىأ*ههمنالفحصعينةتكبيرزيادةالزومالعدسات

ويسر.بسهولة5!رهه

الجسملبنيةواضحةصورةينئالمجهرأنوينبغي

لبنيةواضحةصورإنتاجعلىالمقدرةوتعرف.المفحوص

ويمكنللمجهر.التوضيحبقدرةالمفحوصةالأجسام

منأكبرأقطارهاالتيالأشمياءتوضيحالضوئيةللمجاهر

المجاهرأنواعلاجودلايمكنولهذاالضوء،موجةطول

المرصوصةالفحصقيدالعيناتأجزاءتوضيحالضوئية

ملم..،...2عنتقلبينيةفاصلةبأبعادبعضإلىبعضها

كالذرات،الدقيقةالتراكيبرؤيةيمكنلا،السببولهذا

الضوئي.المجهرباستخدامأعيروساتاأوأوالجزيئات

منالتعليمفىالمستخدمةالمجاهرتتكونالمجهر.أجزاء

الأنبوب2-القدمأوالقاعدة-أ:أجزاءثلاثة

المجهر،عليهايقفالتيالقاعدةالقدمويمثل.الجسم3-

الدعامةفهوالجسمأما،العدساتعلىالأنبوبويحتوي

.الأنبوبتحملالتىالرأسية

تسمحبويقةبالقدمالمتصل،الجسمويشتمل

توصكلينةحيث،السفلىنهايتهعندمرآةعلىبانحنائه،

المراةوتعكس،المرآةفوقالعيناتمنفحدةعلىالفحص

المرادالعينةلإضاءةالعيناتمنضدةفتحةخلالضوءا

مجرىالمجهرجسممنالعلويبالجزءويوجدفحصها،

ويمكن.أسفلوإلىأعلىإلىينزلقأنبوببداخلهأسطواني

التقريبى.الضبطزربادارةالأنبوبتحريكالمجهرلمستخدم

فىويوجدألمجهر.بؤرةضبطعلىالحركةهذهوتساعد

تحريكبامكانهبمالدقيقللفبطزرأيضاالمجاهرمعظم

ضبطعلىللحصولقصيرةلمسافاتإدارتهعندالأنبوب

العالية.التكبيرقدرةذاتالعدسةلبؤرةنهائي

وفى.الشيئيةالعدسةللأنبوبالسفليالجزءويحمل

عدساتمنصةعلىالشيئيةالعدسةتثبت،الحالاتمعظم

فيالمرغوبالعدسةعلىللحصولإدارتهايمكن،دوارة

الفحصعيسةلإظهارالأحزاءهدهبضمطالمجهرمستحدميقوماطمج!.الحارجيةالأحزاءالأيمنالجاتعلىالمحططيفكهرالمجهرأجزاء

العدساتثموس،العيسةحلالمنمرورهأثساءالضوءيسلكهالديالمسارالأيسرالجان!علىالمقابلالخططويظص.بوضوح

المجو.وأنابيب

العينيةالعدسة

أنحوب

ساتلورامخعس!

ساثلعدا

لحثحيئيئا

العيماثصمفحدة

شريحة

الثدم

المقا!كد،(9

لضوء

لعرسهارر

لشيحية

الفح!هرر7

المجهح!نم
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أضهايةاوتحمل.الفحصعينةفوقالموضعفياستخدامها

العينية.العدسةللأنبوبالعليا

إعطابهايمكنالثمنغاليةأداةالمجهرالمجهر.استخدام

استعمالعندالحذرتوخيالمرءعلىفإنلذا،.لسهولة

تحريكه.رالمجهر

الشيئيةالعدسةمنصةتدار،للامشخدامالمجهرلإعداد

الشيئيةالعدسةرؤيةموقعفيالفحصعينةتصبحأنإلى

بإدارةوالعدسةالأنبوبيخفضث!اتكبيربمقوةأصغرذات

منضدةفتحةفوقالعدسةتصبححتىالتقريبيالضبطزر

العينية،العدسةخلالمنذلكبعدالمرءوينظربمالعينات

فيساطعةالضوءدائرةتظهرأنإلىالمجهرمراةويضبط

ويجع!!.للاستعمالحاهزاالانالمجهرويعتبر.العينيةمنطقة

العدسةفيالن!أثناءمفتوحتينالعينينكلتاالناسمعظم

أ!ينيةاالعدمعةخلالمنيرونهماعلىويركزون،العينية

.الأخرىبالعينيرونهشيءأيويتجاهلون

وأشفافةالمجهرباستخدامتفحصالتيالعيناتومعظما

يمكنبحيثشفافةحالةإليتحويلهايتمأوللضوء؟منفذة

المرادالأشياءوتثبتداخلها.منوالنفاذاختراقهاللضوء

فيلاملم6بمقاساتالزجاجمنشرائحعلىفحصها

وتعرف.السمكويتباينالعرضفيملم2وء،الطول

المجهرية.العيناتتحفيربطريقةالعيناتتحضيرطريقة

المجهرية.العيناتتحضيرالظر:

بحيثالعيناتقاعدةعلىتوضع،الشريحةلإظهار

وتثبت.مباضرةالفتحةفوقالفحصقيدالعينةتكون

فيالمثبتةالكلاباتباستخدامموضعهافيالشريحة

العينيةالعد!عةحلالمنذلكلعدالمرءينظرثم.المنضدة

حتىالشريحةعنالعدسةلرفعالتقريبيالضبطزرويدير

ينبغي،الشريحةكسرولتحاضي.البؤرةفيالعينةتصبح

منضدةفوقالشريحةتكونعندماأبداالعد!عةإلزالعدم

صا.الشرا

منصهمةتدار،البؤرةفيالفحصعينةإحضاربعد

أعلى،تكبيرقوةذاتعدسةلالعشخدامأصثميئيةاالعدسات

العينةعنأكثرتفصيلاتالعدسةهدهمثلتقدمحيث

ذاتالشيئيةأمحدسةابؤرةتضبطالأمر،اشموإذا.المفحوصة

تغييرويمكن.الدقيقالضبطزرإدارةطريقعنالأكبرالقوة

طريقعنأعلىدرجةإلىالزومبعدسةالمزودالمجهرقدرة

منمختلفةأجزاءإحضارويم!ش.عدستهمنجزءإدارة

فوقالعينةتحريكطريقعنالرؤيةمجالفيالفحصعينة

.العيناتقاعدة

عد!عاتعلىالمتقدمةالمجاهرتحتوي.المتقدمةالمجاهر

هذهمنالعديدفييوجدالتكبير.علىفائقةقدراتذات

مرةأ..التكبيربامعتطاعتهاشيئيةعدساتالمجاهر

إلىيصلكلياتكبيراالمجاهرهذهتعطيولذلكأ""*هه

ساتلعدافيهامتاستخدمااإذ2"مممههه"مرة000،2

بإمكانهاعينيةعدساتمع"أ"مم!ههالقدرةذاتالشيئية

الحدهومرة000.2تكبيرويعتبر2"."*همرة02التكبير

يستخدمالذيالضوئيأطمجهرالممكنالعمليالمستوىأو

لبعضيمكن،ذلكمنالرغمعلىوأممن،.العاديالضوء

نأالبنفسجيةفوقالأشعةتستخدمالتيالضوئيةالمجاهر

منالعديدوتستخدم.3""*هههمرة000.3إلىتكبر

فيتغمرشيئيةعدساتالقدرةعاليةالضوئيةالمجاهر

خاصزيتمنقوةالعدلمماتتلمسحيث،الزيت

صوراألعدساتهذهوتنتج.الشريحةوبينبينهاموضوع

معالعد!عاتتفعلهمماأعلىتكبيرقوةعندوأوضحأفض!!

الشريحة.وبينبينهاالذيالحيزفيالهواءوجود

المجاهرشيالموجودةالأساسيةالخصائصإلىوبالإضافة

العلميالبحثفيالمستخدمةالمجاهرفييوجد،العامة

تستخدم،المثالسبيلعلىبها.خاصةأخرىخصائص

وضعالشريحةالمجهرلمستخدمتسهلاكتيالاليةالمنضدة

المجاهرمنالعديدبداخلويوجد.أحيناتامنضدةعلىبدقة

للمنضدةالتحتيةالمفميئاتباسم4تعرفمصابيحالمتقدمة

إمكانيةالمجهرلمستخدمالاداةوتتئهـذه.المرآةمنبدلأ

بعضتزودكما.أفضلبطريقةالعينةإضاءةفيالتحكم

الضوءبتركيزتقومالمنضدةتحتمجسمةبعدسةالمجاهر

عينةعلىالمرآةأوالمنضدةتحتالضوءمصدرمنالناج

العدساتبعضوتحتوي.أفضلبشك!!لإضاءتهاالفحص

مقياسعلىأو،متحركتينمتعامدتينشعرتينع!ىالعينية

مثبتدقيقمقياسويقوم.العيناتأبعادلتحديدمتحرك

للعينة.الحقيقيالتكبيربقياسالاليةالمنضدةعلى

ثنائيأنبوبعلىالبحوثمجاهرمنالكثيريحتوي

إلىالشيئيةمنالصادرالضوءتجزئةعلىيعملالعين

إمكانيةألمج!،لمستخدم،حزمةكلوتتئكلينية.حزمتين

ثلاثيةأنابيبالمجاهرولبعض.عينيهبكلتاتوضئالعينة

حزمة،حزمثلاثإلىالعينةمنالضوءبتجزئةتقومالعين

متصلمجسممجهرإلىتوجهإضافيةوحزمةعين،لكل

صورةالمجسمالمجهرويعطي.مكوناتهكأحدبالمجهر

المجسمالمجهرفيويوجد.للعينةالأبعادثلاثيةمجسمة

ع!ت.لكلمنفصلةوعينيةشيئيةعدسات

الأجزاءلدراسةخاصةمجاهرالعلماءويستخدم

لعدمنظراوذلك،الميكروباتأوالحيةللخلاياالتفصكميلية

تقتلحيث،الغرضلهذاأحاديةاالمجاهراستخدامإمكانية

جعليرادالتيالميكروباتأوالخلايامعظمالتلوينمواد

ظاهرةالباحثينمنالكثيرويستخدم.مرئياأجزائهابعض

الحية.2الأشيالدراسةالمظلمالمجالومجهرالطور،تباين
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التىالضوءموجاتطوربتغييرالطورتباينمجهريقوم

منتمرلاالتيالموجاتتلكطورعنالعينةتخترق

أمعطع،بشكلالعينةأجزاءبعضتظهروبهذاخلالها،

وهكذا.العاديمنأحلكبشكلالاخرالبعضويظهر

معمكهافيتختلفالتي،الشفافالجسمأجزاءرؤيةيمكن

مختلفة.ضوئيةخواصلهاالتيأو

المصدرمئضوءأساسعلىالمظلمالمجالمجويعمل

المجهر.أنبوبأعلىاتجاهفيمباشرةالسطوعمنالضوئي

العينة.منا!لنكسرالضوءذلكعنعوضاالمجهرويستغل

مقابلفىأضيئتماإذاأسمطعبشكلالعينةتظهرولذلك

انكسارلماحداثللعينةمتنوعةأجزاءوتقومسوداء.خلفية

مناطقظهورإلىمايؤديوهوالضوء،منمختلفةلكميات

العادية.الحالةمنظلمةأكثرأوأسطع

يضيءالذيالليزربضوءالماشحالفموئىالمجهرويزود

بامممتعرفأداةتكونذلكوبعد.العينةمنصغيرةمنطقة

هذهوتعرض.المضاءةللمنطقةصورةالفوءكاشف

!ذاويتئ)كاثود(.مهبطأشعةأنبوبشاشةعلىالصورة

باستخدامالعينةمجملفحصإمكانيةألمجهرلمستخدم

ضوءأشعةعبرالعينةتحريكخلالمنالحاسوبجهاز

الليزر.

استخدمواقدالنقاشونيكونأنيحتمل.تاريحيةنبذة

ثلاثةعنيقللامامنذللتكبيربالماءالمملوءةالزجاجات

قدالرومانيكونأنيحتملكما.مضتممنةآلاف

ولكن.الصمخريةالبلوراتمنالتكبيرزجاجصنعوا

لمالحاضرالوقتفيالمستخدمةالزجاجيةالعدسات

.الميلاديعشرالثالثالقرننهايةحتىتستعمل

والضوء،بالبصرياتالخاصةالأبحاثمنكثيراعتمد

الذيالبحثيالأسماسعلى،ودافينشىبيكونروجرمنذ

ألمانياففيأم(،380هـ،42!)تالهيثمابنخلفه

فيالميلاديعشرالسادسالقرنفيكبلربحثعندما

أدرك،منظارهصنعفيجاليليوعليهااعتمدالتيالقوانين

وقد.الهيثمابنأبحاثتقفكانتهذاعملهخلفأن

أشعةتجميعوكيفية،المقعرةالمرأياخواصالهيثمابندرس

الشمسحرارةفيهاتحدثواحدةنقطةفيالشمس

المبحثوهو،الطوليالكرويالزيغدرسكما)البؤرة(،

برهنفقد،البصريةالالاتصناعةفيكثيرايفيدالذي

مقعرةمرآةسطحمنالمنعكسةالشمسأشعةأنهندصعيا

علىتنعكص!وإنما،واحدةنقطةإلىجميعهاتنعكسلا

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.مستقيمخط

)الفيزياء(.

الرئيسيالفضلأنعلىعامبوجهالمؤرخونويجمع

النظاراتصانعإلىيعودالمركبالمجهرمبدأاكتشاففي

منتصفوفي.أم095عامجانسنزاكريسالهولندي

أنطونالهولنديالعالمصنعالميلاديالسابكلشرالقرن

27"،"*همرة027الاشياءتكبيريمكنهاعدساتليفنهوك

المركبةالمجاهرمنأقوىبسيطةمجاهرالعالمهذابنىكما

الأحياءعالمشاهدمنأولليفنهوكوكان.عصرهفى

السالغالقرنأواخروفيعنها.مشاهداتهوسجلالمجهرية

مالبيغىمارسيلوالإيطاليالطبيباستعمل،الميلاديعشر

دراسةوفى،للإنسانالتشريحيالتركيبلدراسةالمجهر

اللإنسان.فيالأجنةعلم

إلاتحدثأسمالميلاديالتامئكلشرالقرنأوائلوحتى

الوقأدتعندماوذلكالمجهر،علىقليلةتحسينات

إعطاءبإمكانهاعدساتإنتاجإلىالزجاجلصناعةالمحسنة

إنشاءمنالألمانالعلماءتمكنوقدللأشسياء.واضحةصورة

.أم319عامإلكترونيمجهرأول

الفائق،المجهر،فانأنطون،ليفنهوكأيضا:انظر

تاريخ.،العالمبمالخلية

منيستخدح!شعاعامجهرالإلكتروليالمجهر

وقد.الاجساملتكبيرالضوءأشعةمنبدلأالإلكترونات

علومفيللأبحاثهامةأداةالإلكترونيالمجهرأصبح

العلماءاستخدم.والتعدين،والطبوالكيمياء،الأحياء،

كالبكتيرياالصغربالغةالأشياءلرؤيةالإلكترونيالمجهر

لذراتصورةأولأخذتام079عاموفي.والفيروسعات

الإلكتروني.المجصبوساطةواليورانيومللثوريوممنفردة

واضحة(صورة)إعطاءإبانةالضوئيالمجهريستطيع

للضوءالموجيالطولمنأكبرموجيطولذاتعينات

ويبلغ(.الضوئيةللموجاتالمتتابعةالقممبين)المسافة

أنجستروم5).00حواليللضوءالمتوسطالموجيالطول

ألمجهرفإنوهكذا.سمأيساويوالأنجستروم

عنطولهايقلالتيالعيناتإبانةلايستطجعالضسوئى

منلابدحجماأصغرأجسامولرؤية.سم2

الموجيةالأطوألوتبلغأقصر.موجيةأطوالاستخدام

استخدامهافإنوبالتالى،الأنجستروممنجزءاللإلكترونات

نسبةوتبلغالصغر.بالغةأشعياءبرؤيةيسمحمجهرفى

هذهوتزيدمرة،00022حواليالضوئيألمجهرفيالتكبير

.مرةمليونإلىتصلحتىالإلكترونيالمجهرفىالنسبة

ناقل،إلكترونيمجهر:الإلكترونيةالمجاهرمننوعانوهناك

ماسح.إلكترونيومجهر

منشعاعبإمرأريقوم.الناقلالإلكترونيالمجهر

بضمعةسمكهايبلغعينةمنشريحةخلالالإلكترونات

بعضتشتتأوالعينةتمتص.الأنجستروممنمئات

شاشمةعلىالأخرىالإلكتروناتوتركز.الإلكترونات
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مغنطيسية.عدساتبومعاطةتصويرلوحعلىأوفلورية

تقومخاصةكهربائيةمغنطيسات)ملفات(العدساتوهذه

بهاتثنيأضياالطريقةبنفعرالإل!ضروناتمساراتبثني

العدساتتستخدمولاالضوء.أشعةالزجاجيةالعدسات

وتبدوحلالها.المرورلاتستطيعالإلكتروناتالأنالزجاجية

تشتيت-أو-بامتصاصالعينةتقومعندمامظلمةالصورة

خلالها.الإلكتروناتتمرعندماومضيئة،الإل!صرونات

شعاعبتركيزيقوم.المماحىالإلكترونيالمجهر

ثما،العينةفيصعيرةنقصهآيضرببحيثالإأ!ترونات

تلفازية.صورةكمسحعاديامسحاذلكبعدالعينةتمسح

فإنه،العينةسطحالإلكترونيضربوعندماالتلفاز.انظر:

الإلكتروناتتسمىممهاأخرىإلكترولاتخروجيسبب

بركةسطحعلىالماءمننقطةلممقو!أيسببكما،الثانوية

الثانويةالإأممتروناتعددويتحكم.رشالقحدوثساكنة

الصورةأنبولةداخلالأخرىالإأص!صروناتشعاكثافةفي

للعينةمكبرةصورةبإنتاجأحشعاعاهذاويقوم.أضلفازيةا

تلفازية.شاشةعلى

أصغرأشياءإبانةالماسحالإأعترونيالمجهريعستطيع

وأممنها،الضوئىالمجهرإبانتهايستص!!التيتلكمنبكثير

المجهريستطيعا(ضيالأشياءصغردرجةبنفسليعست

المامئالمجهرفإن،ذلكومع.إدانتهاأصاق!!االإل!صرونى

الأبعادثلاثيةأحسطحيةااشتركيباترؤيةفيفائدةأكثريعتبر

.أ!همغيرةاللأشياء

الأيونى.المجهرالمجهربمأيضا:انظر

ناتإلكضهـومد!عم

اعتروإحر!ة

عدسة!عحطيسية

عد!ةمعمفيسية

عدسة!عمفيسجة

اطسرملص

داتول!-إ

لههـجةشا

لات1اممترإئم

!هـالإاحترهـكاتلحركالمماسحالإلكتروفىالمجهر

الإلحتر!لاتتدحل؟.معمتى!ملطخو!اطةاحيعةا

شالتة.علىمحرةوتؤاهـصورةمح!عةداح!!

محكلفيمنبسطةتطوفيرو!يةعينة

مسهارقيقةطمقةالأ!ناقلإل!ضوني

والعيعة.العؤرةمركرتعسيشقط

.مرةأفأ011!!برة

لهاالطرحشقوداسباتلقاححبة

محهرلواسطةيفهركماحس!سص!أث

العيمةت!-تموقدى.ماشىاممترو!إ

.مرة005م!أكتر

تلمارشاكة،-=ير-صس3

إأ!وأجحبنكعلإبما

داتلكترر

وديةل!ضر

تاكأ

رية!لولتحةشا

ا!كحميحةححرة

تصوير!ة

مدوم!،تإلحتروممررالاقلالإلكترونىالمجهر

وتقوم،!لوريةشاشةإلىا!يةاحلالا!ضرولاتإ

الصورةك!يرم!صة

ى!يرفي*لأ؟-7

ر**--ى--

ز
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التكبير.عدىهائدةقدرةذاتأداةالأيوئيالمجهر

رؤيةمنحتىتمكنفائقةبدقةمرةمليونيحتىيكبرفهو

لدراسةالأيونيالمجهرالعلماءويستعمل.المفردةالذرات

.الفلزاتفىوالشوائبالسطوحوكيمياءفيزياء

لتكوينالفلزيةالذراتترتبكيفيةلمعرفةأيضاويستعملونه

هذهمثلفيوالإشعاعاتالغازاتتؤثروكيف،البلورات

.البلورات

دقيقةسنإبرةالأيونىالمجهرمنالرئيسيوالجزء

مرةألفأدقالإبرةوهذه.فحصهالمرادالفلزمنمصهشوعة

فلوريةشماشةإلىموجهةوهي.العاديالدبوسرأسمن

المجهر،تشغيلأثناءالشاشةوتظهرمنها.أغرببامثبتة

النقطمننمطالصمورةوهذه،الإبرةلرأسمكبرةصورة

التيالفلزذراتترتيبتظوالنقطوهذه.اللامعةالمضيئة

.ال!برةرأستشكل

الكهربائي.والطردالجذببمبدأالأيونيالمجهريعمل

منمفرغزجاجيأنبوبفيمحفوظتانوالشاشةفالإبرة

وتنشئ.الهيليومغازمنصغيرةكميةعلىيحتويالهواء،

كهربائيامجالأفولت03!...إلىتصلكهربائيةفولتية

بشحنةمشحونةوالإلرة.والشاشةالإبرةبنماقويا

التيالهيليومذراتمنالإلكتروناتوتجذب،موجبة

الهيليومذراتتفقدوعندما.الإبرةرأسبإتجاهتنساق

ماوبسبب.موجبةشمحنةذاتأيوناتتصبحالإلكترونات

التيالذراتمنالأيوناتتطرد،موجبةشحنةمنفيها

تطيروعندها.موجبةبشحنةالمشحونةالإبرةرأستشكل

وحيثما.السالبةالشحنةذاتالشاشةإلىرألحماالأيونات

انسيابوخلال.توهجاتحدثأصشاشةمإتتماس

بأكملها.الشاشةامتدادعلىتنتشرالإبرةمنالأيونات

،الإبرةرأسلس!مكبرةصورةتتولدالطريقةوبهذه

الفلزية.البلورةفيالذراتترتيبمظوة

ليفحاءنقطبشك!!الدراتترتبتظهرالأيونيالمجهربوساطةصورة

.مرة0003/71مكبرةوهي،تححسق!بلورة!يصغيرة

فيزيائيعالموهومولر،إرفينالأيونيالمجهراخترع

طورهوقد.أم519عامالمتحدةالولاياتإلىهاجرألماني

وفي.أم369عاماخترعهالذيالمجالانبعاثمجومن

فلزية،إبرةعلىعاليةلممالبةفولتيةتطقالأداةهذه

موجبةشاشةإلىالإبرةمنالمقذوفةالإلكتروناتوتنجذب

جدامشوشةالشاشةعلىالظاهرةالصوروت!ضن.الشحنة

إعطاءتستطعولكنها.المفردةالذراتتكشففلا

منالإلكتروناتبهاتنسابالتيالطريقةحولالمعلومات

المجهرمولرا!متخدمم،5191عاموفيالختلفة.الفلزات

سطحعلىالذراتترتيبعنصورةأوللأخذالأيوني

المجهرعنمعدلةنسخةمولرطورأم549عاموفىفلز.

الأيوني.للمجالالذريالسبرمجهرسماه،الأيوني

إحدىسطحعلىمفردةذرةتحليلالمجهرهذاويستطيع

فلزيسطحمنالذراتإزالةأيضاويستطيع،العينات

الكتلي.الطيفمكشافيسمىجهازإلىوإرسالها

أفيءرؤيئمنالإنسانيمكنجهازالفافقالمجهر

.العاديالمجهرتحترؤيتهايمكنالتيتلكمنأصغر

الغروانية،الجسيماتلدراسةالمجهرهذاالعلماءويستخدم

وخضاب،الدخانوجسيمات،الضبابقطراتمثل

رؤيةويمكنغاز(.أو)سائلمائعفيالعائمةالدهانات

عنمليميكرومترءحدودفيأقطارهادقيقةجسيمات

ومترمليم!كليساويحيث،الفائقالمجهرهذاطريق

المتر.منجزءبليونمنواحداجزءا

إضاءةونظاممركبمجهرمنالفائقالمجيريتكون

منالقويالضوءيصدرالأحوالأغلبوفى.الشدةعافي

توجهرفيعةحزمةفيالضوءهذايركزثم،قوسيمصباح

هذهمروروعندالمجهر.جوانبأحدمنالجسيماتنحو

نتيجةضوئىمخروطعنهاينشأ،الجسيماتخلالالحزمة

هذهوتعرفالضوء.استطارةعلىالجسيماتمقدرة

طريقعنالجسيماتوتشاهد.تندالتأثيرباسمالظاهرة

خلفيةعلىالجسيماتوتري.تستطيرهالذيالضوء

تفاصيلدونودقيقةلامعةضوئيةنقطاتبدوحيثمموداء،

ريتشاردهماألمانيانعالمانصممام309عاموفي.بنيوية

فائق.مجهرأولسيدنتبوفوهنريزيجموندي

الكهربائى.القوسضوءالمجهربمأيضا:انظر

ميديا،فيكهنوتيةطبقةفي،بالوراثةأعضاءالمجوس

الانتسمىالتيالمنطقةفيتقعكانتقديمةمملكةوهي

مجوسيا.الطبقةهذهمنالعضوويسمى،إيرانشممالي

والنذرالبشائروبتفسيرالسحر،بممارسةالمجوساشعتهر

التنجيمية.القرابنوتقديموالأحلام
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كهنةبأنهمااضعتهروابالطقوسأ!ا!ععةاالمجولع!لمعرفة

قديمة،فار!ميةديانةوالزرادشتية.الخلصونالزرادشتية

كانإذامايعرفولا.زرادشتيدعىشمخص!أسسها

أصبحواأنهمأم،زرادشتعلىأثرواالذينهمالمجوس

حعسب-الربجب!!يراقبونكانواالمجوس!إنويقال.أتباعه

يشيرانجميظهرأنإلىجيلإلىجي!!من-ادعائهم

العهدفيجاءتالأعرافهذهومن.مخلصوصولإلى

إلىالنجماذلكتابعواالذينالحكماح!الرجالقصةالجديد

إلىوالمرأجخورواالذهبمنهداياوقدموا،لحمبيت

كانأنه،أغصصاإحدىوتزعم.عيسىاشضيعالطفل

ويرتبطوجا!مبار.وبالثازارمليكور:همحكماءثلاثةهناك

شييظهرونكما،الفارسيةالدينيةبالرواياتكثيراالمجولمر

الفارسية.الملالسيرتدونوهمالمبكرأضصرانياالفن

ملوكيم!ئهاحليمجموعةاتجمجوووات

وصولجاناتتيجانمنمعظمهاويتألف!إنجلتراومدصات

التتويج.حفلاتأثناءالمستعملةالأخرىاالأشياءوبعض

لتتويج.ا:ان!

أضدن.برجفيالمجوهراتبيتفيالمجوهراتوتحفظ

محرولممةلكنها،الدوامعلىالجمهورعلىمعروضةوهي

قيمةعنكثيرونويتساءل.والسرقاتالحرائقمنجيدا

فقطوالجواهرالذهبقيمةتبلغحيثالتاجمجوهرات

مصوغةوالجواهر.الإسترلينيةالجنيهاتمنالالافمئات

لايم!شكبيرةتاريخيةقيمةذاتوهيأ!ا،لامثي!!بويقة

بثمن.لاتقدرالتاجمجوهراتفإن،لذأ!كتعويفعها.

لمحاولةالتاجمجوهراتتعرضتم6711عاموفي

مغامروهوللودتوماسالكولونيلتمكنإذبمشعهيرةسرقة

الكومنولثعهدإبانالبرلمانصففيكانأيرلندي

لكن.الملكيةوالحرةالتاجسرقةمنأم9461066

إلىالوصولمنيتمكنأنقبلالقبضعليهأسقيأماسرعان

بعد.فيماالثانيتشارلزالملكعنهوعفا.حصاله

لتتويجصنعأسذياأ!ذهبياالتاجالتيجانأقدم.التيجان

المعتر!إدواردالقديستاجويسمى.الثانيتشارلزالملك

ويستعملإدوارد.لبسهالديأضاجامح!!حلأنهيفترضلأنه

بيتفيتاجأثقلفهو.فقطالتتويجلاحتفالاتالتاجهذا

يلبمه!فإنه،لذأ!كتقريبا.جم0032يزنحيث،المجوهرات

الأخفاالدولةتاجبهيستبدلثم،الحفلمنمحدودةلمدة

.الإمبراطوريلالتاخغالبايعرثماوهووزنا.

البرلمانكافتتاحالرسميةالمناسباتفيالدولةتاجيلبس

الحجارةم!قطعة)00.3منأكثرعلىيحتويومثلا،

الأميربياقؤتةالمعروفةالبيضيةالياقوتةفيهابماالحريمة

وجوهرة،الثانيةإفريقيابنجمةالمعروفةوالماسةالسوداء،

أنهايعتقدالتيالمربعةالسفيروجوهرة!شيوراتسفير

تعدالتيالمربعةوالصفيرةالمعترفإدواردخاتممنجاءت

.الجوهرةانظر:.التاجفيجوهرةأقدم

سلطةإلىالدولةسيفيرمز.والمهمازانالسيوف

الفروسية،سماتمنوالمهمازينالسيوفأنكما،الملك

ألا،الملكبواجباتتذكرةمعالجديدالملكويتسلمها

عنوالدفاعالكنيسةوحمايةأضاسابينالعدلنشروهي

فاسد.هوماك!!وإصلاحالضعفاء

السابعالقرنإلىالكبيرالدولةمحيفتاريغصنعيعود

)حيوأنالقرنوأحاديأسدهيئةعلىمقبضولهعشر.

التتولحفلوخلال.الملكيالدرعيحملاد(خرافي

وزنامنهأخفبالجواهرمرصعآخرالسيف!بهذايستبدل

الخفيفالسيفهذاصنعوقد.الملكخصرحوليثبط

الملكأجلمنكانوربماعشر،التاسعالقرنأوائلفي

لغ.الراجورخ!

حفلأثناءتحمللمميوفثلاثةمنمجموعةوهناك

الناسبينالعدلإقامةإلىمنهااثنانويرمزالتتول!

الرحمة،إلىالكرتاناويدعىالثالثويرمز،والكنيسة

الملك.قلبفيالرحمةعنكنايةالمدببطرفهكسرحيث

لتتويجصنعاوقد.الخالصالذهبمنوالمهمازان

أثناءالملككعبيعلىيوضعان،الشانيتشارلزالملك

علىالمهمازانوصمم.المذبحعلىثمومن،الاحتفال

بسيطة.أطرافولهما،النورمنديقبلالعهدطراز

تاريخيعود.والصولجانانالسلطانيةالكرة

حفلفيالانتستعملالتىالسلطانيةوالكرةالصولجانين

الذيالصولجانويرمزأيضا.أضانياتشارلزعهدالتتولإشى

حاكمابصفتهالملكسلطةإلماأ!مليباإشعارةيحمل

حمامةهيئةعلىهوالذيالصولجانيرمزكما.للشعب

الضخمةالماسةأما.الملكيرأسهاالتيأحدالةواالقانونإلى

إفريقيا.نجومإحدىفهيالمصلبالصولجانرأستحتلالتي

العالم.فينقاءوأشدهاالماساتأضخمكانتوربما

صليبويعلوهاالذهبفمنالسلطانيةالكرةأما

الكرةوتوضع.النصرانيالدينإلىيرمزبالجواهرمرصع

الحفل.أثناءالملكيدفيالسلطهانية

فيالمجوهراتأقدممنوهما.والملعقةالقارورة

.المعروفبالمعنىجوهرتينليستاأنهمامع،التاجمجموعة

الملك.ترسيمطقوسفييستعملاندينيانإناءانوهما

علىتزيدلمدةامشعملعقابشكلعلىوعاءوالقارورة

منفأقدمالملعقةأما.المقدسالزيتلحفظسنة005

عشر.الثانيالقرنإلىتاريخهاويعود،القارورة

.السيوفشأنشانها،الملكسلطةتمث!!.الصولجانات

فيتستعملكانتالتيالحربعصيمنمأخوذةحليوهي
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العموممجلسطاولةعلىأحدهاويوضع.الوسطىالقرون

31وثمةالمجلسرئيسبرئاسةمنعقداالمجلسيكونعندما

.البرجفيتحفظملكياصولجانا

،الأخرىالحليمنكثيرهناك.الأخرىا!للكيةالحلى

وعددبحينهم،لملوكخصيصاالمصنوعةالتيجانفيهابما

مجموعةأهدتكما.الجميلةالفضياتمنكبير

بمنالمبةالثايخ!إليضالمج!الملكةإلىالأساورالكومنولث

السفيرجوهرةالتتويجخاتموتزين.ام539عامتتويجها

ويوضع.جورجالقديسصليبهيئةعلىبالياقوتمزدانة

الملككفمنالوسطىالأصبعفيالتتويجأثناءالخاتم

اليمنى.

وصولجاناتاجأوتشمل.الأسكتلنديةالتكريميةالهدايا

نأويمكن،أدنبرهقلعةفيمحفوظةوهي.للدولةوسيفا

وقد.المدينةتلكعبررسميةجولةفيالمللثيحملها

أثناءالثانيةإليزابيثالملكةإلىالتكريميةالهداياهذهأهديت

فترةوأثناء.أم539عامتتويجهابعدلأدنبرةزيارتها

أعينعنالمجوهرأتأخفيت،كرومولعهدفيالقلاقل

منبالقربكينيففىكنيسةمنبرتحتالإنجليزالجنود

.جرامبيانبإقليمستونهافن

عامالأولتشارلزالملكأعدمعندما.تاريخيةنبذة

التيجانبإتلافيقضيأمراالبرلمانأصدرام946

التيجانتلكبعضتاريخويعود.القديمةوالصولجانات

-4201)إدواردالملكعهدإلىوالصولجانات

ما066فيوتحديداال!صلاخعصروفيام(،660

تشارلزللملكالمجوهراتمنجديدةمجموعةصنعت

علىيزيدماالجديدةالمجموعةتكاليفوبلغت.الثاني

الانخفاضيعكص!مبلغوهوإسترلينيا.جنيها789212

التاريخ.ذلكمنذالإسترلينىالجنيهقيمةفيالكبير

التاخ.:أيضاان!

-0291اهـ،93.أ-)338الرحمنمجيب

عاممنينايرفيبنغلادشوزرأءرئيسأصبحام(.759

مأ759عامينايرفيالوزارةرئاسةمنواستقال.م7291

القادةأطاح.بنغلادشدولةرئيسمنصبليتولى

.وقتلوهالرحمنمجيببحكومةالعسكريون

عاما2ءبعدالوطنيينالقادةمصافإلىمجيبارتقى

أصبحتالتيالشرقيةباكستانفىالسياسىالنشاطمن

لفتراتسياسيااعتقلالفترةهذهخلال.بنغلادشالآن

.سنواتعشرمجموعهافيتتجاوز

باكستانزعيمالرحمنمجيبأصبحأم079عامفي

عوامىرابطةفازتالعامهذاوفى.منازعبلاالشرقية

المجلسمقاعدبأغلبية-مجيبيرأسهكانالذيالحزب-

مجيبالتقى.لباكستانجديددلمشورباعدادالمكلف

ولكن،المقترحالدستورلمناقشةالغربيةباكستانزعماء

باكستانبينالأهليةالحربونشبتالمحادثاتفشلت

فىالرحمنمجيبالحكومةوسجنت.والغربيةالشرقية

بنغلادشحصلتعندماسراحهاطلقثم،الغربيةباكستان

وطنهإلىوعاد.أم719عامديسمبرفيالاستقلالعلى

الأمةوقيادةبناءمهامليحملالأبطالاستقبالواستقبل

.الجديدة

كم79تبعدالتيتونجيباراقريةفيالرحمنمجيبولد

الكليةفيتخرجدكا.العاصمةمنالغربيالجنوبإلى

دكا.بجامعةالقانونودرسكلكتافيالإسلامية

.بنغلادش:أيضاانظر

.()المحلبيضا:نوا.لمحا

وأ،مهمةسياسيةمناصبمنحالأقاربمحاياة

،المسؤولالشخصعائلةلأعضاء،ذلكغيرأووظائف

الميلعموماوالمحاباه.العلاقةبهذهتاثراحق،وجهدون

وتكون،الاخرينحسابعلىأشياءومنحهمالناسلبعض

.وبالأفعالباللأقوالالمحاباة

فيتغييرأيتعارضالكهربائيةللدارةخاصيةا!اء

حقلكهربائيتياربكليحيطفيها.التيارلممريان

لنز،قالو!باسمالمعروفالفيزياءلمبدأووفقا.مغنطيسي

فيالتغيراتمعارضةعلىيعملالمغنطيسيالحقلهذافإن

تجاهالدارةفعلردإلىالمحاثةوتشير.الكهربائيالتيار

المغنطسي.الحقلمعارضة

للتيارالمنتظمالسريانعلىأثرأيللمحاثةوليس

الذيالموصلحولالموجودالمغنطيسيالحقللأنالمستمر

وأالتيارسريانتغيرإذاولكنيتغير.لاالتيارهذايحمل

هذاوينتجأيضا،سيتغيرالمغنطيسيالحقلفإن،تناوب

يعارضالذيالموصلفيفولتيةالمتغيرالمغنطيسيالحقل

التيار.سريانفينقصاأوزيادة

محاثةتسمىواحدةدارةفيتحدثالتيوالمحاثة

سلكلفوإذا.متبادلةمحاثةدارتينبينوالمحاثة،ذاتية

مثلويسمىستزيد.المحاثةفإن،ملفحولتيارايحمل

ويمكن.الخانقالملفأوالمحاثةملفالملفوفالسلكهذا

.حديديقلبفيهيدخلبأنأيضاالملفهذامحاثةزيادة

الهنري.تسمىبوحدةالمحاثةوتقاس

للتحكمالمحاثةملفاتالكهربائيونالمهندسونيستخدم

الكوبائىالتيارسريانتعارضالمحاثةأنوبماالكهرباء.في

لإبقاءمرشحابوصفهيعملقدالمحاثةملففإنالمتردد،

ملفاتوتستخدمالمستمر.التيارداراتخارجالمترددالتيار



الاستراتيجيةالأسلحةمنالحدمحادثات031

أوالراديومستقبلاتفيالتوليفداراتشيأيضاالمحاثة

التلفاز.

.نونظلنز،أيضا:انظر

الاستراتيجيةالأسلحةمنالحدمحادثات

والولاياتالسوفييتيالاتحادبيناجتماعاتسلسلة

فيأ!دولتانااجتمعت.أم969نوفمبرصىبدأت،المتحدة

النووية.الأسلحةوتوزيغإنتاجمنل!حدمحاولة

فيالمحادثاتعقدجونسونبينزأجمدوناضئيمه!اقترح

أضسلح،السباقنهايةلوضعمنهسعيا،أم679يناير

.المتحدةوالولاياتأصسوفييتياالاتحادبينالتكالي!الباهظ

علىأصتقدمايحاولوناسموفييتاكانأ!قتاذلكففى

عابرةالهجوميةالصواريخإنتاجفيالمتحدةالولايات

منتقذفالتيوالصواريخ،الدفعذاتيةالقارات

نظامبناءفيالسوفييتشرع،لاحقولمحتوشي.الغواصات

موسكو.لحمايةالصاروخيةأطقذائفمضاد

الاستراتيجيةالأسلحةامنالحدمحادثاتبدأتعندما

قدمعلىيكوناأنالمتحدةوالولاياتالسوفيتيالاتحادكاد

علىهجومامنهماأييشنأنعلىالقدرةفىالمساواة

المحادثاتمنالأولىالجولةوانتهت.!حواربنوويةالآخر

منكلفيالمحادثاتعقدتوقد.أم729ديسمبرفي

تمبسويسرا.وجنيفبالنمسا،وفيينابفنلندا،هلسنكي

الأسلحةمنالحدمحادثاتمنثانيةجولةانعقدت

7391عاميبيناستمرتأيضا،جنيف!فيالاستراتيجية

.أم97!و

نيكسونريتشاردالأمريكيالرئيسبهاقامزيارة2أثنا

والاتحادالمتحدةأ!لاياتاوقعت،أم729عاملموسكو

الحدمحادثاتأثرعلى،رئيسيت!تاتفاقيتينع!السوفييتي

الحدمعاهدةإحداهماكانت.الاستراتيجيةالأسلحةمن

في،الدولتينمندولةلكل،الدفاعيةالصواريخنظاممن

لايزيدبماللصواريخالمفمادةالصاروخيةللقذائورموقعين

المعاهدةهذهتغييرجرىمو!.بكلصاروخ001على

المعاهدةأماواحد.موقعدولةلكلليكونبعد،فيما

معينةهجوميةنوويةأسلحةتوزيعمنحدتفقدالأخرى

عامالتنفيذحيزالاتفاقيتانودخلت.مشواتخمسلمدة

جددتا.ثم،أم729

منأخرىاتفاقيةعلىالدولتانوقعتام979عامفي

عددتحدد،الاستراتيجيةالألعسلحةمنالحداتفاقيات

تنفذأص!االمعاهدةأنوالصوارلكيرألمدىاطويلةالقاذفات

مجلسأوقففقدابدا.تقرهالهـاالمتحدةالولاياتلأن

الغزوعلىاحتجاجا-أم089عامفيهاالبحثالشيوخ

التيالقيودروعيت،ذلكومع،الأفغانستانالسوفييتي

الاستراتيجيةالأسلحةمنالحدمحادثاتاتفاقيةتضمنتها

الاتحادتفككوبعد.إجازتهاعدممنبالرغم،الثانية

الجمهورياتبعضالتزمتأم،199عامالسوفييتي

الاتفاقيتين.ببنودكونفدراليااتحاداكونتالتيالسوفييتية

المحيطاتفييوجد،الصدفيةال!سماكمننوعالمحار

وللمحارالحار.أوالمعتدلالمناخذاتالمناطقفىوالسواحل

صلبةصدفةداخليقعالملأكل،أ!عصالينداخلىجسم

حادةحوافللصدفةتكونماوكثيرا.قطعت!تمنتتكون

منقريباالبحر،قاعفيالمحارويعيش.منتظمغيروشك!!

ويعتبر.عميقةوغيرهادئةعادةاطياهتكونحيث،الشاطئ

يكونحيث،الصدفيةالحيواناتأثمنمنواحداالمحار

تستعملالتياللالئالهادئوالمحيطأمحربيالخلئامحار

السنين.آلافمنذالمحاريأكلونكانواالناسأنكماحلئا.

إنجلترافيالمستوطنونالرومانكانم43نحوعاموفى

يقومونالشتاءوفيالبحر،شواطئمنالمحاريصطادون

وفىروما.إلىيرسلونهث!ا،القماشمنأكياسفيبتعبئته

فيالمحاربتربيةالقدماءالرومانهؤلاءقاملاحة!وقت

منالكثيريأتىواليوم.الإيطاليةأسشواطئاقبالةمائيةمزارع

امتدادعلىعادةتقعالبحرقاعفيتوجدمزارعمنالمحار

والمحارالبحر،وبلحالملزمي،المحارمثلوالمحار،.السواحل

الرخوياتمننوع-الأخرىالصدفيةوالأسماكالمروحي

منوللمزيد.الحيوانيةالممدصةمنرئيسياقسماتمثلالتي

الظر:،الرخوياتمنالأخرىالأنواعحولالتفاصيل

.الرخويات

المحارجسم

يسميان،قسمينإلىالمحارةصدفةتنقسم.الصددظ

المحارةالمحارةهذهتسمىماوكثيرا.الصدفةمصراعي

هذانيلتصق.مصمراعينذاتأي،المصراعثظئيه

طريقعنال!طرافأحدفيببعضبعضهماالمصمراعان

حجماوأكبرأعمقالمصراعينأحدأنويلاحظ.مفص!

ذلكعلىالمحارةجسماويستندالآخر.المصراعمن

المحارةوتحتفظغطاء.الاخرالمصراعيعمللينما،المصراع

يأاقترابوعندقليلا،مفتوحينصدفتهابمصراعيعادة

بوساطةمفاجئةبحركةالمصراعينتغلقمتحركجسم

العضلةتلكتلصق.المقربةالعف!لةتسمىقويةعضلة

الصدفةمصراعاويبقى،الصدفةداخ!!إلىالمحارةجسم

تظلأنللمحارةويمكنالخطر.زوالحينإلىمغلق!ت

أسابيع.لعدةمغلقة

منالداخليالجزءلبطنلحيمةجلديةطبقةوالرداء

سائلةموادوتفرز،الجسمبأعضاءوتحيط،الصدفة

التىوالأشكالالألوانتكونكماالصدفةوتكونتتصلب



يبلغ)أعلاه(الصغيرةالمحارات

ترى.ال!برةرأسحجمحجمها

أجحر.اليتسبحوهي

فتحتأنبعداللؤلؤمحارة

لداخلها.براقتانلؤلؤتانظهرت
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الصخورعلىصدفاتهيلصقالمحار

الضحلة.السواحلمياه

ليالمحارأدواعمعظميعيمق.المحيطهاتقيعانفيآخرصلبجسمأيأو

لتتسئثلماللصدفةالمادةالرداءويضيفعليها.تظهر

الجزءعلىالموجودةالخطوطوتوضح.المحارةكبرت

.المحارةرداءبوساطةالمادةهذهإضافاتللمحارةالخارجى

لونذوفهو،بهتتغذىوالذي،للصدفةالداخليالجزءأما

منالداخليالجزءويغطى.أرجوانيأوباهتأبيض

اللالئ.بأمتعرفلامعةناعمةبمادةاللؤلؤمحارةأصداف

انظر:،الأصدافنموكيفيةعنالمعلوماتمنوللمزيد

وأالرملمنحبةتنحشرالأحيانبعضوفي.عدافالأ

فينتجالرداء،يثيرمما،والصدفةالرداءبينآخرجسمأيمن

وبهذه،الإثارةهذهلوقف،الصدفةمادةمنطبقات

أحجاراتستعملالتىاللآلىءوتأتي.اللؤلؤةتتكونالطريقة

كما،المداريةالمياهفيتعيشالتياللؤلؤمحاراتمنكريمة

أيضا،اللالئينتجأنغذاءيستعملالذيللمحاريمكن

القيمة.قليلةاللالىءهذهلكن

منكتلةاللينالمحارجسمار.المحطجسمأعضاء

أعضاءعلىتحتوي،الرمادياللونإلىالمائلالنسيج

علىالخياشعيممنزوجانأسهبللهرأسلاوالمحار.الجسم

المحارةوتسقخدمما.حدإلىالريشةتشبه*حرفهيئة

كما،للتنفسالأكسجينعلىللحصولخياشيمها

شمعيراتتوجدحيثالغذاء،لالتقاطمصفاةتستخدمها

بطريقةتتحرك،الأهدابتسمىالخياشيمعلىصغيرة

الخليةوحيدةالصغيرةالحيواناتيسحبتياراتولد

تجويفداخلإلى)البلانكتون(المائيةبالعوالقالمعروفة

ومنهاالخياشيمابسطحالعوالقهذهوتلتصق.المحارةرداء

معدةمنللمحارةالهضميالجهازويتكون.الفمإلى

ومعي.هضميتينوغدتين

الجسمأجزاءكلإلىالدمبضخالمحارةقلبويقوم

منويخلصه،الجسمإلىوالغذاءالأكسجينالدمويحمل

منصفينلهاأنإلاعيونللمحارةوليس.الفضلات

حافةبامتدادالمحارةرداءعلىيقعانالمجساتأوالملامس

تحدثالتيوالضوئيةالكيميائيةالتغيراتوتؤدي.الصدفة

حجما(.أصغرتصبح)أيالمجساتانقباضإلىالماءفي

يترتب،المقربةللعضلةقويانقباضالانقباضهذاويتبع

المحتمل.الخطرلمواجهةالمحارةغلقعليه
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المحارةجسم

مقردةعصلة

المحارةصدفةأجزاء

ممطص

لأقدمالحرءا)لمحقارا

ا!كمد!ة(ام!

القشرذطمقة

ا!داحليةا

المحارحياةدورة

منالأولىاالأسابيعاعداحياتهاكلالمحارةتقضي

اكتيالمادةوتستخدمالبحر.قاعمنواحدموقعفيعمرها

أيأوصخرةعلىنفسهاتثبيتفىأ!مدفةارداءيفرزها

المادةهذهتتصلبحيث،الهادئةالمياهفيآخرجسما

ويعيش.بقوةم!صانهافيأص!صرىاالصدفةوتتبتالصدفية

قدالاخرولعضهتقريبا،سواتستمدةالمحارمعظما

عاما.عشرينإلىتصلمدةلعيحق

إلىيصلالبيضمنعدداالمحارأنثىتشجالصغار.

،اللونأصفرالبيفروهذاالسنةفيديضةمليون005

طبقةمثلتبدومنهكتلةإنبحيث،الحجمفيجداوصغير

ويقذف،المياهفيالبيضالأنثىوتنثر،القشدةمنسمي!ف

معفتتحد،عليهالنوية()الحيواناتالنطافالمحارثرذ

مثلمنهكلحجمويكون.الإخصابعمليةوتتمأجيضا

موجزةحقائق

المحارأواجصقةاالصعار:بدود،:الألتىا،سدور:الد!صالأسماء.

ظع.:المج!وعة،وراحدا

.الإح!حا!لعدساعاتعثر.الفقسمدة

.الواحدةاطمحارةالمسةفي!ليولى005لحوالصغارةعدد

.امأعوستةنحوالعمر:مدى

العالم.فيأ!داريةواايعتدا،اححارا:الوجودأماكن

للحركة،أهدابهالصغيرالمحارويستعمل.الإبرةرأسحجم

أصدافايكونساعةوعشرينأربعإلىعمرهيصلوعندما

الحجابية،اليرقةالمحاريسمىأهرحلةهدهوفى.صغيرة

ذأسك.منأشهرعدةبعدإلاأكلهولايم!ش

وأطافيةحياتهامنالأولينالأسمويناالمحارةتقضي

منممتدةعضليةقدمالمرحلةهذهفىلهاويكونعائمة

والأصدافالصخورلاختبارتستعملهاجسمها،

عليه.لتستقرمناسبامكانالتجدالأخرىاالصلبةوالأجسام

قدكمانفسها،بالصخرةمحاراتعدةتلتصه!وقد

كبيرةمجموعاتتكونماثثيرارلبعضلعضهايلتصق

بامتدادالصخريةالمداخلفيالأسرةتسمىم!ضظة

الشواطئ.

البالغةالمحارةحجميصلحيثفائقةبسرعةالمحارينمو

قطرويصلالفاصوأجا.بذرةحجموأحداشهرأاسمراص

بمعدلألمحارنموويستمرسم2،هإلىواحدةسنةلعدالمحارة

نموهيبطئثم،سنواتأربعأوثلاثلمدةعامك!!سما5.2

بعضطولويصل،حياتهمنالمتبقيةالفترةطيلةذلكبعد

سم.03إلىالمحار

لهوسيلةولاالأعداءمن!ضيرللمحارالأعداء.

العدوهوالإنسانكانوربما،صدفتهإلانفسهعنللدفاع

كما.عامك!طالمحارملايينويأكليصطادحيث،أسهاللأكبر

المرةفيالصغارالمحارآلافتبتلعقدالواحدةالسمكةأن

الاخرىالبحريةالحيواناترالسرطاناتوتلتهما.أ!احدةا

وتقوم.الهشةالحديثةأصدفةاتهشيمابعدالمحارصغار

ثم،الأنبوبيةأرجلهابوساطةأصصدفتينابفتىالبحربحمة

المحارثاقبةالقواقعأيضاالمحارأعداءوم!المحار.لحمتلتهم

بالمبردالشبيهةأسنانهاالحيواناتهذهوتستخدم.والوكل

.ارخوةأجضافوامتصاصالمحارصدفةفيتقوبلإحداث

صدفتيبفتحأيضايقومالمحار،صائديسمىطائروهناك

الضارةغير،الفيروساتتفتككما.أغويابمنقارهالمحار

.واحدةمشةفيالمحارمنبالملايين،بالإنسان

المحارصناعة

وأدى،البحريةالأطعمةأحبمنواحداالمحاريعد

تربيتهإلىانقراضهمنوالخوفالمحاربأ!س!الناسشغف

المناطقالمحارزارعوويختارالماء.تحتخاصةمزارعفى

الرمالأما.ثابتقاعوذاتهادئةالمياهفيهاتكونالتي

قدفإنهاالناعمةالطنيةالتربةأووالمتحركةالمفك!!ة

بوضعمزارعكلويقوم.وتخنقهالمحارعلىتترسب

يضعثم،طافيةأجسامباستعمالمنطقتهعلىعلامات

يلتصقأماكنلتوفير،القاعفيشرميداأوقديمةأصدافا

يجعلهمحارشراءللمزارعويمكنالصغير.المحاربها



الأماكنتمثلالخريطةهذهفىالررتاءالمساحاتالمحار.وجودأماكن

الخريطةوتظهر.العالمأنحاءبعض!ييؤكلالذيالمحاربهايوحدالتى

العالم.أنحاءمحشلىفيالمحارمزارعأيضا

المحارحصادويتم.الخصعصةالمساحةفىلزراعتهنوى

قطرهويصلأعواموأربعةعامينمابينيبلكلمرهعندما

سم.أ.سم،5مابين

.المزارعمنالأسمواقإلىجمئالمحاريأتيماوغالبا

الغربىالجنوبيالساحلفيالواقعأركاخونخليجويعتبر

تعتبركماالعال!.فىالمحارزراعةمراكزأكبرأحدلفرنسا

خليجمياهوبخاصةالأمريكيةالساحليةالمياهقيعان

أيضا.العالمفيالمحارمزارعأكبرمنتشيسابيك

يعيشالمحارمنمعيننوعمناللؤلؤأنواعأجودوتأتى

العروقمنقطعحولاللؤلؤيزرعكما.العربيالخليجفى

كلفيالبحارقيعانوتعتبرالمحار،داخلتغرسالتياللؤلؤية

وكوينزلاندأسترالياغربمقاطعتيوفياليابانسواحلمن

!معالشباكيراتبودوهمالمحارصيدرحالويرى.بالشباكالمحارجمع

الميناء،إلىالمحارويؤحذ.المحيطقاعحارحالمحارمنالثقيلحملها

الأ!واق.فىلبيعهأكياسفىويعبأينظمىحيث
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الأمريكية،المتحدةوالولايات،الجنوبيةوكوريابأستراليا

هذهتعد.كماالعالمكطالمحارزراعةمناطقأكبرمنوفرنسا

له.إنتاجاالدولأكثرالدول

خلالالمناطقمعظمفيالمحاريجمعالمحار.جمع

منالمحارمجموعاتتلتقطحيثوالشتاء،الخريففصلي

عملطريقةمثل،وتقفلتفتحملاقطبوساطةالضحلةالمياه

سحبهفيتم،العميقةالمياهفيالموجودالمحارأما.المقص

بقوةأويدوياتعملالساحبماتتسمىآلاتبوساطة

البخار.

يقومحيث،أصدافهداخللايزالوهوالمحاربعضيباع

يباعالمحارمعظملكن.شحنهالثبقبلفيبتعبئتهالعمال

عنالأصدافبإزالةالعماليقومحيث،أصدافبدون

ثقيلةكتلةعلىمثبتةسكينعلىالمحارةحافةو!طريق

فيدخل،خشبيةبمطرقةالصدفةوضرب.الخشبمن

ذلكبعد،المغلقةالصدفةنصفيبينالسكينتلكطرف

يقطعثمليفتحها،الصدفةدأخلسكيناالعامليدخل

ويعبئهفيغسله،الطرياللحمويزيلأضامةاالعضلة

الثلجمنطبقاتعلىووضعهالمحارتبريدويفضلللشححن.

نيئا.ويؤكل

الأحياءاستزراعبمالأصدافبماللآلئأمأيضا:انظر

.الرخويات،المائية

صدفةلهكبيربحريقوقعاوووديا!ر

الحلزوني.المحارمنكثيرةأنوأعوهناك.ثقيلةحلزونية

الالمشوائية،البحارقاعفيالضحلةالمياهفىالمحاريعيعق

البحريةالرفئوالطحالبالأخضربالعشبويتغذى

البحرقاعفىالمتناثرةالنباتاتأجزاءيقتاتكماالحمراء،

مياهه.وداخل

طويلعضليعضوبهأملسجسمالحلزونيوللمحار

يشبهمدببجزءوهي-الصمةويستعمل.القدميسمى

الرمالداخلتحبتهامرساة-للقدمالخلفيالطرففيالقرن

التىالعضلةتنقبضوعندمامجرافا.يستعملهامماأكثر

الوثباتمنسلسلةفيالمحارتجربالقوقعالصممةتربط

الراعشة.

الشكلهلاميةجديلاتالأنثىتضيع،التزاوجوبعد

وتفقعك!.بيضة000.045منيقربماعلىتحتوي

ألممابيععدةالبحرفيوتعومقليلةأيامبعدالصغيرةاليرقات

.القاعفيتستقرأنقبل

الحلزوني،للمحارالمألوفةال!نواعمنالمحاروملكة

الكاريبي،البحرفيوتوجد،الورديالمحارأيضاوتسمى

غذاءالمحارملكةلحمويستخدم.سم3.نحوطولهاويبلغ

أبواقاالمحارأصدافالناساستخدموقد.للسمكوطعما
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المحارملكة.حلروليةقوقعةدركبيرسحريمحارالحلزونىالمحار

أصلسيالأاالمحيصاقاع!يوتعيمق،اسةالحتمماأمري!ط!ىشاكعنوع)أعلاه(

العرنية.ا!داحررحتىبر!ودامن

رأالجيرأ!شرالأصدافاتحرثأنيم!سر.السنينلآلاف

أ!يني.االحز!لصحتسحق

أغواقع.اجامعيأسدىصبيرةقيمةالحلزونيوللم!ر

الزيادةنتيجة-اليوم-كبيرةبصهمورةأعدادهقلتوقد

.صيدهفيال!جيرة

القوقع.المحار؟،الرخويات:ايضاالظر

الختدفة،البحريةالقواقعأحدالمخروطيالمحار

منهكثيرةلأنواعو.الخروطيأسثمكلهتبعابذلكوسمي

المحيطمنطهقةفيتعيعقالأنواعوأغلب.جميلةأشكال

أستراليا.ضممافيمياهفىالهندي

متل،أ!معيرةاأجحريةاالأحياءباالمحروطيالمحارويتغذى

لحقنهاالفريسةيقتلوهو.الأخرىاواشخوياتالديدان

السميةشديدوسمه.الحربةيشبه!عنخلالمنبالسم

.الإنسانيقتلأنويم!ش

ويوحدالإنساد.احياةع!حصراتمماسامةشوكةاسهانحروطىالمحار

ايرحانية.اصحوراعلىالمحارمراصوعاهدا

وهويؤص.مائيصدفيحيوانالمرو!حيالمحار

منالخالىاللينجسمهحولمصراعينذورخويحيوان

معظمفيالضحلةالمياهفيالمروحيالمحاريعيش.العظام

علىكبيرةمجموعاتش!صلعلىيوجدماوعادةأجحار،ا

الناع!.والحصىالرمال

مستديرينجزءينمنالمروحيالمحارصدهضةتت!صن

كالأشعة.وضلوعمروحيشكلأ!همنهماحس!!متساوي!ت،

الجزءين-بتوحيداشباطيقومحيث-أصدشةامفصلةوفي

ويسمى،جناحشكلعلىممهماش!نتوءاد،يوحد

علىلحيمة،بقشرةمبطةارراخ!!امنأصدهشةوا.الأذن

ذاتمطويةالرداءوحافةالرداء.تسمىصفوفهيئة

وفي)مجسات(الاستشعارقرونمنالعديدلها،أهداب

الم!ونة.البراقةالعيونمنصفيوجدقاعدتها

منسلسلةفي،المياهفييسبحبأنهالمروحيالمحاريتميز

شقيبينبالقوةالمياهد!طريقعنالمتشسجة،الحرحصات

بعضفيبوضوحيظهرماأفضلالسلوكهذا.أ!دفةا

الأصغرالمحارملكةمثلالأصغر،االمروحىالمحارأنواع

مقربةعضلة

ج!لمحرحملا

-:/"ثم"المجنمفيغ،،لأإل!ميهغلإبر!مببما!3!

!"7،كايمإ-لأبر،-أ/،(!،؟ءيا،ر+ط

نمءحلأ-بمأ!ك!بز،-أ!ألأحم!لم!لح!،!ا)ضت

3،إقي،!ص"\،7!-ء-ء؟كئي31!بر
ضير،!،بز!!يمحلأ/ا-+--!!.،

7إاح:2بم.؟نخل!؟س%3لم9ئم؟حم!/6!ء!7لاصو!ر+ىبز

*؟حئرلاأ-/في/*بهلا؟!الماوللماأفيلمي؟م!!!بمجم!لأبأأآ

محساتيئ-!ر!لإ+؟!لأةب!1،لملم.برئم-عيود

تج!-!بماأحو!!

.لالمرأءور-\*!-

مروصروومحساتاليسار""إلىصلمة!حدفةلهالمروحيالمحار

اليحير"."إلىللصد!ةالداحليةالحافةامتدادعلىتمحوالأع!!ا

المحارويستطيع.المتوسطوالبحرالأطلسيالمحيطفيححما

أسلوبامستخدماالبحرقاعفيبسرعةيتحركانالمروحي

يستخدمهالذي،النافوريأوالنفاثأولفعابتقنيةأشعبه

البحر.نجمةمثل،المفترسةالكائناتلتجنب

أ!حيداالجزءهي،المروحىللمحارالمقربةأمحضلةوا

لحمماحدإلىيشبهالطريولحمه.للطعاميباعأسذيا

طبق،الجبنمعالمطهوالمروحيوالمحارأجحر.اسرطان

.جاكسانكوكيليسمىمشهور

واسعنطاقعلىتستخدمالمروحيالمحارصدفاتكانت

العصورفيالناسوكان.وكأوعيةالتصاميمعم!!في

عشرالخامسالقرننهايةحتىالخامسأغرنامنالوسطى

علىالمروحيالمحارصدفاتيضعونأحربافيالميلادي

مقدلر.م!شانإلىرحلةفيألهميوضحواأصكيقبعاتهم

.الأصداف:أيضاانظر
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بصدفةمغطىالجسمرخوحيوانالملزميالمحار

المحيطاتقاعفيالملزميالمحاريعي!.جسمهتحمي

أصم.العامنكثيرةأماكنفيوالأنهار،والجداولوالبحيرات

البحر،فيعائمةدقيقةحيةبكائناتالملزميالمحارويتغذى

يسمىكبيرعضوالملزميوللمحار.المائيةالعوالقتسمى

الرمل.أوالطينفىجحرحفرفييستخدمه،القدم

يسميانجزءينمنالملزميالمحارصدفةتتكون

وتظهرمعا.المصراعينتحبترباطوهناك.المصراعين

وتكبرالصدفةتتسعكيف،المصراعينعلىالنموخطوط

الجسممناللحيماالجزءوهوالرداء،ويفرزلاخر.وقتمن

الجسملينالمسافةوتسمى.الصدفةمادة،الصدفةداخل

للمحارالرداء.فجوةوالرداءالملزميللمحارالأساسي

الرداء.فجوةداخلمعلقةخياشميمالملزمي

تسميان،الملزميالمحارمؤخرةفىفتحتانهناك

المشئبالطعامللماءوتسمحان)السيفونين(ا!لشعبين

ا!لشعبخلالمنالرداءفجوةإلىبالمروروالأكعسجين

المشعبخلالأخرىمرةالخارجوإلى)السفلى(البطنى

الملزميللمحارالدمويةالدورةوتجري)العلوي(.الظهري

ثانيوتخرجالماء،منالأكسجينوتأخذ،الخياشيمعبر

الخارخ.إلىالكربونأكسيد

تدفع،الخياشيمعلىجدادقيقةشعيراتوهناك

الطعاميهضم.المعدةإلىثمصغيرف!اإلىالطعامجزجات

وللمحار.معظمهيمتصحيثالأمعاء،إلىويمرالمعدةفي

منالأخرىالفراغاتوتسمى.دمويةوأوعيةقلبالملزمي

.الجيوبالدمدورةفيهاتجريالتيجسمه

وأذكراإما،الملزميالمحاريكونالأنواعمعظموفي

وتتحد،أجيضةاتطلقوالأنثىالنطفةيطلقوالذكر.أنثى

الإناثخياشيمفىأوالمحيطةالمياهفيالبيضةمعالنطفة

دقيقةحجابيةيرقاتإلىالخصبةالبيضةوتتطور.وتخصبه

مكتململزميامحاراالأمرآخرفيتصبحثما.بحريةتسبح

نفسهالفردالمحاريطلقالملزميالمحارأنواعبعضفيالنمو.

الفرد.هذاداخلالصغاروتنمومعا،والنطفةالبيض

أمريكاهنودوكانقيم،غذاءالملزميوالمحار

نقديةعملةالملزمىالمحارمنالنوعهذايستخدمون

المالحة،البحاربمياهالخاصالنوعوهذاالوامبوم.يسمونها

الشماليةالسواحلطولعلىوالرمالالطينفييوجد

الأطلسي.للمحيط

رقيقة.ناعمةصدفةلهالصدفةرخوالملزميوالمحار

المديكونهاالتيالمائيةالمسطحاتعلىأيضاموجودوهو

فيجحورايحفرالنوعوهذا.الأطلسيشمالمنطقةفي

الماء.إلىأضملفوقيمتدطويلمشعبولهالرمال

فيالموجودةالطبيعيةالمسطحاتمنالناسويلتقط

وفي،المحيطهاتقاعفيالملزميالمحاريعيث!.المللزميالمحارأنواعبعض

المحارصدفاتوتحتلص.العالممنكثيرةأنحاءفيأحرىمياهمجاري

والشكل.الحجمحيثم!بينهافيماكميرااحتلالاالملزمي

ال!ثكلموسىملزميمحارالصدفةصلبملزميمحار

عملاقملزميمحارالصدفةرخوملزميمحار

منهليعدوا،الملزمىألمحارمنكبيرةأعدادانيوإنجلاند

شعبيا.طعاما

فى،المرجانيةالشعبعلىالعملاقالملزميالمحاريعيش

الصدفةتزنأنويمكنأمشرالياعنبعيداالشرقيةالهندجزر

وهوالمتر.علىطولهايزيدوربماكجما،023علىممايزيد

الدقيقة.البحريةوالطحالببالعشبيتغذى

.الجيودكبمالرخويات:أيضاانظر

منظمةتمتلكهالسفينةاسمقزحقوسمحارب

كانت.بالبيئةتهتمعالميةمنظمةوهيالأخضر،السلام

المناهضةالرحلاتفيالسفينةتلكتستخدمالمنظمة

حدثأم،859عاميوليو01يوموفي.النوويةالملأسلحة

هيبينماهيكلها،انشطارإلىوأديا،السفينةفيانفجاران

الحادثهذافيوقتلبنيوزيلندا.أوكلاند،ميناءفىراسية

يوموفيانفجارها.عندالسفينةظهرعلىكانمصور

كانا،وامرأةرجلاعتقالتمنفسهالعاممنيوليو23

عاموفي.السفينةتفجيربتهمةالفرنسيالجيشفييعملان

وقامتالحادثعنالفرنسيةالحكومةاعتذرت،أم869

العميلينتسليمتمثم،ومن.اللازمةالتعويضاتبدفع

أغرنسي.االعسكريللمكتب

الأخضر.السلام:أيضاانظر

.الأسماكانظر:.المحاريات



الالانونيالمحاسب316

المحاسبة.انظر:.القالوديالمحاسب

،وال!جراءاتوالمبادئالنظممنمجموعةالمحا!

خاصة،سجلاتأودفاتر،فيالماليةالعملياتلتدوينتتبع

خاصة،أوعامةمنظهماتأو،تجاريةشركةأو،بمؤسسة

بياناتها،وتحليلالحساباتإعداد،المحاسبةعمليةوتتضمن

المعلوماتهذهمثلىوتعطى.بةا!ملوأنمأضتاالاسعتخراج

:امستحدامأسيةالمامةالمعلوترحمةفرصةالقرارمتخذي

فإن،أ!المثاسبيلىوعلى.أطمستقب!!أالتحصيصأفيأضتائجا

تخبرهمأوالإنتاجبنوعيةعلماأضنفيدي!!اتحيصأالمعلومات

التيوبتلك،الأكملاالوجهعلىبعملهاتقومالتيبالأقسام

ضعيفا.أداؤهايعد

لغةتسميةدائماالمحاسبةعلىأ!الأعماارجاليطلق

الإحاطةفىالمحا!مبيةالمحصلةيستخدمونلأنهمالتجارة

يعدهااكتيالمعلوماتتع!!.أضجاريةاالبيوتاتبنشاط

صىأخنفيذ!تاالمسؤول!توبعف!التنفيذل!تالمديرينالمحا!سبون

الالىأ!ضهـتاذهـحمة"أضجاريةاالصفتماتتنتافهم

نأأعههاابهداأطمدير-تيم!شر.حبهمشرأوالمنفمتهم

الإنتاتمت!أشياء،عنبا!علوماتاطزوددالقراراتيوظفوا

وال!ظياتالخيريةالمنظماتتستخدم.والتمويلوالتسويق

-أرباحدونأمحاملةاتألمنضماأاوبعضالحكوميةوالوكالات

المافي.أداءهالتزنالمحاسعبةتستحدم

بهاصلةذياخربنشاطأحياناالمحاسبةمهنةتختلط

ماسكأوحافظيدونالدفاتر.مسكأوحفظوهوألا

بترتيبالمحاسبيقوميوميا.الماليةأصفقاتاعموماالدفاتر

للمنظمة.بأكملهالدفاترحفظنظام

نأقانوناالعامةالشركاتمنيطلب.اللاليةالتقارير

المستثمرونيستخدمهاالتقاريروهده.ماليةتقاريرتعد

والنقاباتالحكوميةوالوكالاتالمصارفومسؤولو

أصناعي.اناتجهاأومابشركةمهتمونوآخرونأجةالعما

ألمافياللوضعملخصاتتعص!!التيالتقاريرالمحاسبونيعد

سحوية،ربعتقاريرالشركاتمعظمتقدم.للشركات

بحيثمماللةمحاسمبيةالمصابإجراءاتكلوتستخدم

التقارير.مقارنةيمكن

الميزانيةبياناتعلىأطهمةاالمحاسبيةالتقاريرمعظماضي

توضح.الماليالوضعشيتغييراتوبياناتدحل،وبيانات

.المستحقاتوصافيوديونهاالشركةموجوداتالميزانيةبيان

حلالالمصنعومصروفاتإيراداتعنتقريرهوأطخ!!اوبيان

حانإذاماتوضحي!اسدخ!!ابيادشحوىأنكمابداتها،فترة

يع!سم!.الفترةلتلكحسارةصافيأوربحصافيللشركة

وكيفومصادرهامباإلاعتماداتالوضعفيالتغيراتبيان

الزمن.منفترةحلالالاعتماداتهذهأنفقت

الأرباحجنىبقصدتعمللاالتىالمنظماتتحتاخ

فإن،المثالسبيلوعلى،نفسهالن!عمنكثيرةماليةتقارير

ربماأووديونها،موجوداتهاخطتتابعأنينبغيالمدراس

بالفوائدبممابرنامجتكلفةمقارنةفيح!صميةأسة!اوترغب

يرواأنيودونربماخيريةلجهةألمانح!تالعضأنكما

أصسابقة.اأ!باتاوظفتكيف

المحاسبةمجالات

يعملونالتيالمؤسسةلنوعتبعاالمحاس!!تصنيفيتم

الشركاتأنواعكلتستوعبا!أطتاامسبي!!وعلىبها؟

صغيرمصنعلدىيكونفربماأضجاريةاالأعمالامحاسبي

السجلاتكلفىبالعمليقومواحدعاممحاممب

كثيرةأعداداتستوعبقدضخمةمؤسسةلكن،الحسابية

المحتلفة.الأعمالهاالمحا!مبينمن

محالمسبينبتوظيفالأفرادأوالمنظماتتقوم

بها.خاصةمحاسبيةلخدماتأومعينةلأعمالمختص!ت

لختلفمئالعضويةبهدفالمهنةامتحاناتتعقد

مجال!تأحدفيالمحامسبينمعظميتخصص.المحاسب!ت

محالمسبة:الحمحاممبةالاسا!ميةالمجالاتتشم!.المحالحمبة

والمحاسبةالإدارةومحاممبةأجفالتكاومحاسبة،الميزالية

مجالفييتخصصونالذينالمحا!عبونيقوم.الضرائبية

فيالمحاسبينأعمالبمراجعة)المراحعة(التدقيقيسمى

.ال!خرىالمجال!ت

رصدمنالميزانيةمحامحبةتتكون.الميزاني!محاسبة

حيالمابمنظمةخاصةمتوقعةمستقبليةلنشاطاتميزانية

معظمعلىعملهمالميزانيةمحاسبويؤسه!بعينها.فترة

للأحوالالتخطيطوعلىللمنظمةالحديثةاجةالماالتقارير

المستقبلي.والنشاط

المرتبطةالمنصرفاتبتحديدتتعلق.التكاليفمحاسبة

المنصرفاتهذهبينيأتيما.خدمةأومنت!كاوبيعبانتاج

التيالموادوتكلفةالشركةلموظفيتدفعالتيالمرتبات

التجاريةالنفقاتوتشملالعامةالتجاريةوالنفقاتتحتاجها

والإضاءةالتدفئةمثل،الأخرىالت!ظليفكلأحامةا

.والآلات،والصيالةوالقدرة

التوصيةالإداريةالمحالعسبةتشم!!.الإداريةالمحماسبة

وزيادةلمؤسسةالعمليةالسيامعاتأضحس!تطرقباتباع

نأالإداريللمحاسبيمكن،المثالمسبيلوعلىكفايتها،

مشروعلتولىالمنهإلأمثلتقريرفيمديرينيساعد

فيالمحا!مبينمعظميعملمصمع.شراءمثلأساسي

ويستخدم.إداريةاستشاراتخدماتبتوفيرتقومشركات

الإدارةلدرأسةأولئكمثلمحاسبينالتجاريالمشروع

.دالتغييراتأضوصيةوا
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الضريبةعائداتبتحديدتختص.الضريبيةالمحاسبة

الناتجةالضرائبوتخصيصالأفرادأوبالمنظماتالخاصة

المحاصمبونويقترح،المقترحةالتجاريةالصحفقاتعن

كضرائب،تدفعأموالبتوفيرالكفيلةالوقالضرأئبيون

التيالضرأئببقوانينأكيدةمعرفةلهمتتوفرأنوينبغى

يحتاج.مستخدميهمأوعملائهمفيبدورهاتؤثر

قراراتتفاصيليعرفواأنكذلكالضرائبيونالمحاسبون

.عديدةضرائبيةقضايافيالمحكمة

سجلاتاختبارالتدقيقيشمل)المراجعة(.التدقيق

المدققونيقومالأفرأد.منفردأولمنظمةالمحاسبة

قدكانتإذاوماالسجلاتهذهدقةبتقويم)المراجعون(

توظفعموما.مقبولةمحاسبيةمبادئبامشعمالأعدت

مراجعينويسمونبها،الخاصينمراجعيهاالمنظماتبعض

تتبعمؤسستهمأنالداخليونالمراجعونيتأكد.داخليين

أنهمكما.الإدارةفيهاترغبالتيالمحاسبيةالإجراءات

التلف.وتقليلالكفايةلزيادةوطرقوسائلعنيبحثون

.(-أم259،اهـ-)344محمدبنمحاضر

.أم819عاممنذماليزياوزراءورئيس،ماليزيسياسي

بولايةألورستارفيولد

علىوحصلكايدا،

والجرا!الطببكالوريوس

الملككليةمنأم4ء9عام

عملبملايو.السابعإدوارد

ثمحياتهبدايةفيطبيبا

للأعمالذلكبعدتفرغ

حزبإلىانضم.الخاصة

المتحدةالوطنيةالمنظمة

محمدبنمحاضرمأ!64عامالملايولأبناء

نشاطايمارسبدأحيث

،أم649عامبالبرلمانعضواانتخبحتىملحوظاسياسيا

العامنفسوفيأم،969عامفيمقعدهفقدولكنه

فيوالصينيينالملايويينبينالعدائيةالأعمالانفجرت

فيمحاضرفشل.خطرةشغبأعمالشكلفيالدولة

لتلكنتيجةعبدالرحمنتنكوالوزراءرئيمه!إزاحةمحاولته

مجلسفيعضوااختيرأم739عاموفي.الاضوابات

لمجلسورئيساأم749عامالتعليموزارةتولى.الشيوخ

الوزراءلرئيسنائباام759عامفيأصبح.اللأهليةالجامعة

التعليم.وزارةإلىإضافةالداخليةلوزيرونائباعونحسين

كما،والصناعةالتجارةوزارةأم789عامفيتولى

ثمالملايولأبناءالمتحدةالوطنيةالمنظمةلرئيسنائباانتخب

.ام819عاملهفرئيساللحزبوكيلا

فىببلادهالنهوضمنمحمدبنمحاضرالدكتورتمكن

خلالوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمجالاتمختلف

الثالثالعالمبلدانأكثرمنأصبحتحتىقصيرةزمنيةفترة

مؤسساتإنشاءفيرئيسيدورلهوكانورخاء،تقدما

الدوليةالإسلاميةكالجامعةبلادهفيإسلاميةحضارية

التنميةومؤسممةالإسلامفهمومركزالإسلاميوالبنك

.الملايويالمأزقبعنوانمؤلفلهالإسلاميةالاقتصادية

عامالإسلامخدمةفيالعالميةفيصلالملكجائزةنال

.أم799

بالعاداتبحزمالتمسكإدىتدعوفدسفةالمحافظة

مأسياسيةأم،اجتماعيةكانتلممواءبمالسابقةوالتقاليد

المفاهيمعلىالإبقاءالمحافظينبعضو!رخي.إلخ...تقافية

طرقإلىهاديايرونهاالتىوالافكاروالقيمالتقليدية

معناهالأن،مبهمةالمحافظةكلمةولكنوالخير.الحكمة

.والظروفوالمكانالزمانحمسبيختلف

السياسيينالمحافظينبعضلدى.السياسيةالمحافظة

نأويعتقدون،إنجازهللسيا!ماتيمكنعمامحدودةفكرة

حياةتوفيرفىالمساعدةهيالحكوماتأوالسياساتبغية

نأفىالمحافظينمنكثيرويشكك.المجتمعلأفرادكريمة

مسياممية.بطرقرئيسيبشكلتتحققأنيمكنالهانئةالحياة

أساسيبشكلهيالسياسيةالمشاكلكلأنيعتقدونكما

البشرسلوكتغييرتستطعلمالقوانينوأنأخلاقيةمشاكل

قدرةأنأيضاالمحافظينبعضويعتقد.ملحوظبشكل

كماالخير.علىقدرتهبحجمهيالشرعلىالإنسان

الاجتماممطايلإصلاخمعمميزولالشرأنفىهؤلاءيشك

التربية.أو

كما،للحقوقثمنالواجباتأداءأنالمحافظونيؤكد

الاجتماعية.الطقاتعلىالمحافظةفيبالرغبةيؤمنون

تخطمتكافئةحمايةيملكونجميعاالناسبأنهؤلاءويعتقد

بمزاياخلقوأالناسأنينكرونولكنهم،القانونظل

،بالفطرةقادةهمفقطالقليلأنيؤكدونكما،متشابهة

لتحقيقأساسيةهيالقلةهؤلاءيؤمنهاالتيالقيادةوأن

المساواةأنالمحافظينبعضيعتقدكذلك.الاجتماعىالنظام

الفشل.إلىتؤديحمقاءسياسةوالاقتصاديةالسياسية

والملكيةالحريةبنعلاقةوجودالمحافظونويرى

،الأخرىالاقتصاديالإنتاجووسائلللمصانعالخاصط

الحريةلحميحطمالخاصةالملكيةهذهإلغاءأنيؤكدونكما

الاضعتراكيةأنالمحافظينمنالكثيريعتقدلذلك.الشخصية

الحديث.المجتمعيهددخطرأعظمتشكلانوالشيوعية

استخدمماأولمحافظلفظاستخدم.تاريخيةنبذة

التوريالحزبأعضاءعلىليدلأم083عامحوالي



الطالمحةعلىالمحافظة318

فقدفظةالمحطالأفكارأما)المحافظ!ت(.القديماكبريطاني

وخصصأكتاباتفيالميلاديعشرأضامناالقرنفيظهرت

المحافظةظهرتو،بيركأدموندأ!بريطانياالسياسيةرجل

رعلىأغرنسيةاأضورةاطغيانعلىشعلىردجزئياالسيا!مية

عنأجةمثاتصبرأنيم!شالبشريةالصيعةابأنالاعتقاد

ل!تقدوأسسياممية،اأضورةارالاجتماعيالتغيرطرية!

صتإ،يحدتأريج!ا،جتماعي1أخغيراأنالمحافظون

أطبادئوااال!فكارامنإطاربوساطةول!شالثورةطريق

التقليدية.

المحافظوني!صنأنيم!صلاالأسماساهذاوعلى

فيالأفضلعلىالحفاظيريدونلألهمالوارا،الحقيقيولى

المستقبل.فيعليهوالإبقاءالماضي

البريطانى،المحافظينحزببماليمينجناح:أيضاانو

اليهودية.بمالليبرالية

)ا!ا.دالحرارةالفر:.الطالمحةعلىالمحافظة

ا!اف(.ا!تنا،تب)-الطاقةمخزون؟الطاقة(،والطاقة

اشومانيةال!ضيسةأنشأتهاهيئاتالتفتيش!كم

الممارقيناللهرطقين!مموهممنعلىأطقبضالكاثوليحية

كمتهما.ومحاال!صيسة(لتعاليمالمعارضونالأشمخاص)1

ول!شأوروبا،أجزاءم!كثيرفيالتفتيمثرمحاكمأصيصت

نخمهرة.الأكثراهيحصانتالأسعبانيةاأضفتيشامحكمة

وزوجتهالخامسفرديناندأقامهاالتيالمحاك!اتلكوأشعهرها

عليهىفرضتأطيراالأندضاأهلعلىأطتجسسإيزابيللا

كوحشية.باطسلمينن!طتوقد،النصرانية

ابتداءوالنظامنأسلقانوأساساتعداعنيسةاتعاليمكانت

عاممن،قسطنطينالرومانيالإمبراطورح!صمعهدمن

تعاليماعلىالحررجكانوأرزأك.م337عامإلىم603

لمئاتالمدنيونالح!صاملوحاو،أسةأ!دواضدجريمةالكنيسة

الهرطقة.استئصالأسش!تامن

الميلاديينعشرأسثأصاارعشرالثانيالقرنينوخلاا!

ضدأمماثوليكااشومانمنمعينةجماعاتثارت

عجزواأوالمدنيينالحكامبعضرفضأنوبعدممنيستهما.

المهمة.هذهالحنيسةتوأحتالمهرطقين،معاقبةعن

أصتاسعاجريجوريأجابااأنشأأم،231عامفي

علىألمارق!تاوإجبارالمتهم!!،معللتحقية!خاصةمح!صمة

ال!صادلىلجنةتولت،أم245عامفيومعتقداتهما.تغيير

منرهبانوعم!ط.التحقيةىعمليةالبالويللورصبالتابعة

.الهيئاتتلكفيقضاةوالفرنسيسكانالدومينيكان

وإيطاليا،وألمانيا،فرسما،فيأضفتيمقامحاحصمكثرت

سراا!مبأعمايقومونكانواالمحققينلأننظراروأ!عبانيا.

المتهم!ت،لعضوعذبسلطاتهمااستخدامأساءواماف!ضيرا

بالموتمعتقداتهمتغييررفضواأسذيناالمارق!تعلىا

قادةحولالميلاديعشرأصسادساأغر-اشيوحرقا.

المذهبالأنصارأضفتيمرامحالشاصأأحصاثوأجكا

تستانتي.اكمرر

لأنهاالتفتيعقامحاحالياأ!ي!جةأ!صاتواأتباعيدين

عددإلاينتقدل!اوأعن.الحدشةأ،أحدااقواعدانته!صت

القرونفترةأثناءأضفتيشامحاكمأ!يبأساالناسمنقلي!

الوسطى.

أنشئتمحاكمسالمبمديئةالسحرمحاكم

الأمريكى.التاريخعبرأحسحرواأسشعوذةالانتشارنتيجة

خليجمستعمرةفي،سالممدينةفيك!االمحاهذهعقدت

وامراةرجلا391المحاهذهشيرأدين،ماساشومميتص

ورجمشنقا.الإعدامافيهمانفدوأحسحر،اأ،بمزاو

وأبالنفيالمح!صمةأماميجبأ-الأنهاموتحتىآحرحا

051نحوعلىح!صمكمااصسحر.اأ،صهـاهصالإثباتا

أسمجم!.باآخرلن

إنجليزيةمستعمرةماساشوسيتمه!خليجمنطهقةكانت

منعلىبالإعداميقضيالذيالإنجليزيأطقانونتخضع

منعددبدأأم6!2عامحلولوقب!السحر.يزاولون

كنحيت،غريبةبصورةيتصرفنالقرىفيالفتيات

لماويصرخن،غريبةأصواتاويحدثنالمناضدتحتيختف!ت

السحرمزاولةتهمةماقادتوسرعان.تعذيبمنيلاق!!

،كثيرةاعتقالاتذلكتلتثهـانساء،ثا،ثا!اعتتهاإلى

سابقوزيرأمثال،أ!نطقةافيق!!مرموأعضاءشملت

سالما.مدينةفيرج!!أغنىحةوزو

يدعىوزيرحولالجدلأنالمؤرخينبعضيعتقد

حيث،السحرةمطاردةإلىقادأسذياهوباريسصمويل

المزارع!تفقراءمنتأليدهمعفمأيتلقىباريسالسيدكان

مأ!أخسبةباالقريةوكنيسةباريس!صانإذأآ،لمحابقرية

يرونكانوا.الموروثةالقيمعلىالحفاظوالاستقراررمزي

خطرأكبرتجارها،عددوتزايدسال!امدينةغنىفيأن

حملةبقيادةوأعوانهباريسفقامحياتهما.نظاميتهدد

القروي!تمنكثيراعتقاللذلكفتم،أصسحرةاردةمصاأ

باعتبارهمسالمبمدينةصلةلهماأسذينار،أجارس!المعارض!!

.أس!!ودجاسحرة

عاممنيقربلماالسحرمزاولةصالحوفاستمر

وفى.لهحدايضعواأنأ!زراءامنالقياديونا!عتطاعبعدما

ممارسةبتهمةالمسجونين!راحإطلاقتم،أم396عام

بصرفللمستعمرةالتشريعيالمجلسقضىث!االسحر،

.السحرةمطاردةلضحاياالاستحقاقاتبعض
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عقدتمحاكمةعشرةثلاثلور!ميرجمحاكمات

العالميةالحربأثناءالعدوانيةلأعمالهمألمانياقادةلمقاضاة

عاممنالمحاكماتأجريتم(.14591)939الثانية

كانحيثبألمانيا،نورمبرص!،فيأم949عامإلىأم459

الذيهتلرأدولف!بقيادةاجتماعاتهينظمالنازيالحزب

الثانية.العالميةالحربأثناءألمانياحكم

بارتكابتهماالنازيونالقادةواجه،المحاكماتوفي

.حربوجرائم،وحشيةأعمال

حربجرائممحاكماتأولى،نورمبرجومحاكمات

الولاياتنظمتهاولقد.الحديثالعصرفيالمنتصرونيجريها

وفرنسا.وبريطانيا)سابقا(اسحوفييتيوالاتحاد،المتحدة

أمورثلاثةفيالنازيينللقادةالاتهاموجه.المحاكمات

الحربجرائم2السلامضدالجرائم-أ:رئيسية

،السلامضدالجرائموشملت.الإنسانيةضدالجرائم3

المفرطوالتدمير،والمدنيينالحربأسعرىوقتل،الحربشن

ثالأثإلىفتشيرالإنسانيةضدالجرائمأما،والمدنللأرض

فيوامشخدامهمالمدنيينتهجيرأ:أسامعيةمخالفات

إنسانية.لاطبيةتجاربإجراء2-السخرةأعمال

العرقبسببأوالسيا!ميةلارائهمالناسوقتلاضطهاد3-

الديانة.أو

محاكمةلأوبعقدأطمحاكماتالمنظمةالدولقامت

المحاكمةهذهواستمرت.الدوليةالعسكريةالمحكمةتدعى

ثمانيةلهاوكان.أم469أكتوبرإلىأم459نوفمبرمن

وفرنساوبريطانياالمتحدةالولاياتمنكلمناثنان،قضاة

عشرينمحاكمةوتمت)سابقا(.السوفييتيوالاتحاد

أسكباراالنازيالحزبمستشارومنهمشخصا،

صعبير،وألبرت،جورينجهيرمانمثل،،والدبلوماسيون

.بورمانومارتن،ريبنتروبفونوجواشيم،هسورودولف

كارأ!الأدميرالاتهامهمتمالذينالعسكريينالقادةومن

منواثنانهتلرأما،جودلألفردوالكولونيلدونيتز،

وهينريتشجوبلزجوزيفوهما،الرئيسيينمساعديه

.المحاكماتقبلبرغبتهماقتلواأوانتحروا،فقدهيملر،

بمن،منهمعشراثنا.المتهمينمن91القضاةأدان

حكموجودلريبنتروبوفون،وجورينجبورمانفيهم

أكتوبر61فىهؤلاءمنعشرةوشنق.بالإعدامعليهم

.بساعاتذلكقبلانتحرفقدجوريئ!أما.ام469

فيمعروفايكنلموجودهمكانفإن،لبورمانوبالنسبة

ودونيتز،،هسأماغيابيا.حوكموقد،الوقتذلك

تتراوحلفتراتبالسجنعليهماحكمفقدآخرونوخمسة

.الحياةومدىسنواتعشربين

عاممننورمبرجفيأخرىمحاكمةعشرةاثنتاجرت

بوساطةالمحاكماتتلكعقدتوقد.أم949إلى4691

شملتمحاكمةوعقدت.المتحدةالولاياتمنقضاة

والقضاة،النازيالحزبمسؤولوبينهممنمتهما،185

منأكثرأرسلوقدوالأطباء.،الأعمالرجالوكبار

ووجد،بالإعدامبعضهمعلىوحكم،السجنإلىنصفهم

مذنب.غيربعضهمأن

والمواطنينالجنود،أن،نورمبرجمحاكماتأحصدت

القوانينأوالأوامرإطاعةعدموهو،أخلاقيواجبعليهم

ال!نسانية.غير

.الحربجرائمبمالدوليالقانونأيضا:انظر

أمامدقةبكلتتبعالتيال!جراءاتبهايقصدالمحاعمة

يمكنالقضايا،معظموفيالقضايا.فيللفصلالمحكمة

وجهةعنللتعبيرمحاميا،يوكلأنالنزاعطرفيمنلكل

وكثيرالشهود.واممتجوابعنه،نيابةالأدلةوتقديم،نظره

المحلفين.منهيئةبحضورالغربفيتعقدالمحاكماتمن

قاضبوساطةالمحاكمةفيهاتكونأخرىمحاكماتوهناك

مننوعانوهناك.محلفيندونالقضاةمندائرةأوفرد

المحاكماتوالثاني،المدنيةالمحاكماتالأول:المحاكمات

ئية.الجنا

تخرجالتيالمسائ!!فيبالفصلا!لدنيةالمحاكمةتقوم

عنوالتعويضوالملكيةالعقودمثل،الجرائمدائرةعن

الوفهومنالمدنيةالمحاكمةفيالمحلفونيحددالأضرار.

وتعويضابالالتزاموفاءدفعهعليهيتعينماومقدارالمقصر،

نإدإقرارالمحلفونيقومالجنائيةالمحاكمةوفيالأضرار.عن

تتطلبالتيالمحاكمةوتبدأ.مذنبغيرأومذنباالمتهمكان

ممثلمنكليقومثم.المحلفينباختيارالمحلفينمنهيئة

،الدفاعومحامي،المتهمضدالاتهاميوجهالذيالاتهام

المحلفين.أمامموجهةموجزةافتتاحيةمرافعاتبتقديم

،الدعوىبرفيالملدعي،فيقوم،المدنيةالمحاكمةفيأما

محام،عليهالمدعىاللاخر،الطرفويمثل.محامعادةيمثله

المدعىومحاميالمدعيمحا!ىمنكلويقوم.عنهللدفاع

يرادماعادةفيهايذكر،موجزةافتتاحيةمرافعةبتوجيهعليه

المحاكمة.أثناءإثباته

ومحامىالمدعيمحاميمنكليقوم.الأدلةتقديم

موكلته،أوموكلهدعوىلتأييدالأدلةبتقديمعليهالمدعى

مثل،مستنداتعلىالإثباتفيالمقدمةالأدلةتشتملوقد

الملابصر.أوالأسلحةمثلأشياء،أوالإيصالاتأوالخطابات

بهايدليالتيالأقوالعلىالأدلةترتكزالقضايا،معظموفى

الشهودويقوم.الحققولعلىقسمايؤدونالذينالشهود

المحاميمنالموجهةالأ!مئلةعلىردابالأقوالبالإدلاءعادة

الاخرالخصممحامييقومثمالشاهد.يستدعيالذي

أدلىفيماأخطاءعلىالعثورجهدهمحاولابالاستجواب
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أ!بأقوااحمدياإدلائهفيالمح!صمةترتابالديوالشاهد.به

قبولويخضعالزور.بشهادةالإدلاءتهمةإليهتوجه،كاذلة

يمكن،عاموبوجه.معينةلضوابطالمحاكمةأثناءالدليل

شروطتوفرلدىالإثباتفيمقبولآي!ضنالدأ!ي!!إنالقول

وماديا-2بالدعوىمتعلقا-أ:ي!ضنأنفيجب،ثلاثة

.شراومبا-3ملموسا

مسألةعلىينصبأسدياهوبالدعوىالمتعلة!والدليل

والدليللها.ح!!إلىالوصولعلىويساعدعليها،متنازع

أطنزاالرئيسيةأخقاطافيالقرارإصدارعلىيساعدالمادي

عماأصشاهدابهيدفيماالمماثرأ!دأي!!وا.الدعوىموضوع

آضرين.عننقلاوأجسبنفسهسمعأورأى

محاميايلحصومناقشتخا،أصشهادةباالإدلاءبعد

خلاصةالقاضييعرضرث!ا،الدعوىموضوعالجانبين

الواحبالقانونإلىعسايتهماويوجهالمحلف!ت،علىالنزاع

.الدعوىعلىتطبيقه

مقبولأفيدأ!يلايعتبرما،قضيةث!!في،القاضييقرر

قاضم!المح!صمةفيهاتتكوناشتيأغضايااوفي.الإثبات

بإصدار،المحلف!تغيا!في،يقومأنأ!قاضييمكنمحلنكلين،و

اكتيأ،الحاشير.أ!دأباقبولعدمأه!بوا!يتعلة!فيماالقرار

صدالأستئساصباأ!ع!11يم!شيهـمقبوأسة،الأدلةافيهاتكون

يأيحاك!اأدأطقاضييجوزو.أسدعوىافيالصادرالحكما

منتب!تإذاوغقيرهاالمحعمةإهانةجريمةببارت!طشعخص

عدمأوالمرافعةإعاقةتعمد،الجلسةانعقادأثناءفي،!علوكه

أضمخصاهذامث!علىيح!صمأنويجوز،المحكمةاحترام

معا.أعقوبتينباأوأسسجناأولالغرامة

منالفراخبعدالمحلفونيذهبفضار.إلىالوصول

وقائعفيالملداولةبغرضخاصةغرفةإلىالدعوى!عماع

لا،المرحلةهذهوفي.فيهاقرارإلىوالوصولأ!دعوىا

لمفإذا.أغاضيالإذنإلاآخرشخصبأيالاتصاليجوز

إلىمجتمعيننقلهمفيجوز،الجلسةآخرفيقرارإلىيصلوا

اليومصباحأخرىمرةيعادواأنعلى،الليلخلالفندق

المح!صمة.إلىالتالي

إثباتإلىالاتهامممث!!يسعى،الجنائيةالمحاكماتوفي

الذيالمعياروهو،معقولشكدونالمتهمعلىالتهمة

قامالاتهامممثللأنالمحلفونيقتتىأصموإذاأغانود.ايتطلبه

تبرئةعليهمفيج!،الكافيةأ!مورةباالاتهامعلىأصدليلبا

وجطوإذا.مذنبغيرأنهقرارإصدارأيالمتهما،!عاحة

لالإدانةالحكميصدرالقاضيفإنمدنبا،المتهمالمحلفون

نأالمدعيمحاميعلىبان،المدنيةأعضاياافيأما.والعقوبة

وفي.الأدأسةاوزنفيالأرجحيةالمبدأوفقاموكلهادعاءيثبت

فيهايستيملااختيالمحاكمةفيالمحلفينهيئةانقسامحالة

لا،القانونيتطلبهاالتيالأعلبيةباقرارإلىالوصولالمحلفون

أمراويصدرالمحلفينح!صميعلقأنإلابولمئالقاضيي!صن

المحلفين.منأخرىهيئةأمامجديدةبمحاكمة

الدولدسعاتيرمعظماتكفل.عليهالمدعكلىحقوق

العادلةبالمحاكمةالمتعلقةالحقوقمنكثيراالديمقراطية

فيالمحلفينمنهيئةبوساطةالمحاكمةذأصكمن،للمتهبم

الحقوكذلك،القانونيحددهاالقضايامنكبيرعدد

التي،السليمةالقانونيةالوسائلاتباعلوجوبالمعروف

القانونية.للإجراءاتطبقاالمحاكمةتجرىأنعلىتنص

احتياطياالمتهمحبعم!منعمث!!،أخرىضماناتوهناك

المتهموحق،اتهامقرارأسهيوجهأنندومعينةصتردصتصثرأ

القانونيةالمساعدةطلبفيزالحهت،علنيةصمةمحافي

المح!صمة.أمامعسهأصلدفاع

قواعدأحيانا،،الضماناتهذهلعضعلىيطلة!

لايجوزبأنهالطبيعيالعدلقواعدوتقضي.الطبيعيالعدل

إدانةتتموألا،الخاصةقضيتهفيح!صمايكونأنللشخص

الشخصي!ضنأنجوازعدموقاعدة.غيابياشخص

أوقاضكلعلىيتعينأنهمنهايقصد،قضيتهفيح!صما

مصلحةلديهكانتإناشنزاعنظرعنيتنحىانمحلم!

قاعدةأما.بشأنهقراراتخاذفييشاركوألا،فيهشخصية

إعلانوجوبمنهافيقصدغيابيا،شخصرإدالةجوازعدم

لهوالسماح،ضدهتتخذالتيبالإجراءاتمسبقاالشخص

يجب،الجنائيةالقضيةففيهذا،وعلى.نفسهعنلالدفاع

علىأكثرأومعينةجريمةارتكابتهمةللمتهمتوجهأن

لإعدادفرصةيعطىوأن،القانونلموادطبقاصحإت،نحو

بياناتالمدنيةالقضيةفيعليهالمدعىيعطىولالمثل.دفاعه

تقديمهاالمطلوبوالأدلةضدهبهاالمدعىالوقائععنكاملة

.ال!ثباتشي

إدانتهوتمتحوكمالذيأ!لمتهميجوز.الاستئناف

الحكمفىالطعنفيحقهيستعملأن،الجنائيةأعضيةافي

المدنية،القضيةخسرلمنويكون.الاممتئنافطريه!عن

بالالمشئناف.طعنتقديمفيأحياناالحق

نظربإعادةالاسعتئنافعريضةفيالمستأنفيطالب

.الاستئنافمحكمةوتسمىأ،على1المحكمةأمامالدعوى

استئنافعليهالمحكومحقمنيكونالقضايا،دعضوفي

القضايابعضفيعليهويجب،شروطدونتلقائياالحكم

!نامشئنافطلبعليهايبنيأضياالأسبابإبداءالأخرى

فيالفصلأهميةأوجديد،دليلاكتشافمث!!؟أررعوىا

المحكمةأمامالح!3وجهبهايتعيرقدقانونيةنقطة

فيالطعننظرالاستئنافمحكمةترفضوقد،الا!شئنافية

تأمرأنالأخرىالأحوالبعضفيويجوز.الأحوالبعض

فيهاوالفصلللنظرالسابقةللمحكمةالقضيةبإعادة

مجددا.
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معظمفيالقانونيالنظاميقوم.المحكمةخارجالصلح

تثبتأنإلأبريئايعتبرالمتهمبأنألاعتقادعلىالبلدان

التيهيالقانونيةالمنازعاتمنضئيلةنسبةأنبيد.إدانته

فيبالذنبيعترففالمتهم.المحاكمةطريقعنفيهايفصل

استمرارإلىحاجةهناكتكونلاثمومنالقضايا.كثيرمن

عادةالتمسويةتتم،المدنيةالقضاياوفي.المحاكمةإجراءات

فيأوالدعوىلممماعقبلذلكأكانسواء،المحكمةخارج

وفي.الأدلةبعضفيهاقدمتمتىفيها،السيرأثناء

يبادرقد،بالتعويضالمدعيفيهايطالبالتيالأحوال

بدلأالمدعييقبلهقد،المحكمةفيمبلغبإيداععليهالمدعى

الخصومة.إجراءاتمواصلةمن

والمدنية،الجنائيةالقضاياجميعفيالقضائية.الرسوم

يلزمالذيالطرفيعينأنالأمر،آخر،القاضيعلىيجب

علىيحكم،الأحوالأكثروفي.القضائيةالرسومبدفع

القاعدةهذهلكن،القضائيةالرسومبدفعالدعوىخاسر

كيفيةالإجرأئيةالقواعدوتحدد.استثناءاتلعدةتخضع

الطعنويجوز،المحكمةلصالحتحصلالتيالرسومتقدير

فرضها.أوالرسومتقديرفيبالاستئناف

فياستقرواالذينالسكسوندأب.تاريخيةنبذة

عنالمتهمينمحاكمةعلىالوسطىالعصورخلالإنجلترا

يطلبكان.المحلفينأمامالمحاكمةمنبدلآالتعذيبطريق

أنأوبالنار،محماةحديديةقطعةعلىالقبضالمتهممن

.بأخرىأوبطريقةعمداالأذىبهيلحق

خلالالمتهميشفياللهأنيعتقدونالسكسونكان

لبريطانياالنورمنديالاجتياحوبعدبريئا.كانإذاأيامثلاثة

أحدهمايبارزأنالمتنازعينمنيطلبكان،أم660عام

الحق.معهمنينصراللهبأناعتقاداالاخر،

منكلفيالمحاكمةنظماتبنتفقد،الراهنالعصرفيأما

العرفيالقانوننظامعنها،أخذتالتيوالأقطارإنجلترا

العرفيالقانونأنوالواقع.الإنصافوقانونالإنجليزي

أعرافعلىاعتماداالقضاءأرساهاالتيالأحكاممنمجموعة

الإنصافقانونأنكما.السابقةالقضائيةوالأحكامالمجتمع

.العدللمبادئالشاملالمفهومعلىتقوممعاييرمجموعة

ألمشرالياإلىالقانونينظامهمالإنجليزالمستعمرونوحمل

الكومنولث.دولجميعوإلىالشماليةوأمريكاونيوزيلندا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

بالمبارزةالمحاكمةالحنماهدالاستئساف

لمحامىاالعقوبةلبينةا

المحكحةالإسلاميالفقهديالعقوبةالمحكمةتحقير

المحلمونضيلقااالحريمة

نودالقاعلم،الحريمة

الإسلامفيالقضاءبالقسمالحمت

النزاعاتتسويةفيطريقةيالمياررةالمحاكمة

اسمأيضاعليهاويطلق.الوسطىالعصورفيالقانونية

.بالعراكالمحاكمة

عنتختلفوهي.سنينلعدةالنبلاءاممتخدمهاوقد

يتدخلسوفاللهبأنآمنواالناسلأن،والنزاعالحرب

نأفيالعامنظامهاويتمثلالفوز.علىالمحقويساعد

يعينأنأحيانايحدثوكان.اتهمهمنالمتهميحارب

ورجالالنساءوأما.عنهمبالنيابةليحاربواأبطالآالنبلاء

المحاكمةأدخلتوقد.آخرونعنهمينوبكانفقدالدين

محلهاوحلتالفاغ،وليميدعلىإنجلترافيبالمبارزة

المحلفين.طريقعنالمحاكمةبالتدريج

براءةبهاتمتحنكانتالتيالأخرىالطرقومن

المحاكمةالوسطىالقرونفىمعصيتهأوماشخص

المتهميتعرضكانالطريقةهذهوبموجب.بالتعذيب

شفاءتمفإذا،الجسديالتعذيبمنمختلفةلأنواع

بريئا.الشخصذلكاعتبرالإصابات

الكهانة.:أيضاانظر

ا!تىالقانو!زالقضا!اإحدىوردسحا!

.المتحدةالولاياتفيوالخلافللجدلالمثيرة

بولايةدايتونفيوقعتالتيالقضيةهذهتركزت

جونيسمىمدرساتهامعلىأم،259عامتنيسي

يحرمكانالذيالولايةقانونبخرقلعمكوبستوماس

النظريةوهذه.العامةالمدأرسفيالنشوءنظريةتدريس

فترةعبرالحياةمنأبسطأشكالمنتطورواالبشرأنتزعم

النشوءنظريةالمسلمينعلماء)دحض.الوققمنطويلة

،الأخرىالمللأصحاببطلانهاأشطكماوالارتقاء،

.روبرترلزتشا،داروين:نظرا.(وغيرهمالأحياءوعلماء

الولايةمدارسفيالمدرسينفإن،القانونهذابموجب

الذي،للخلقالمقدسالكتابتفسيربتدريسلهممسموح

عليهاهمالتيبالصورةأساساالبشراللهخلقكيفيوضح

.الان

القائلةالنظروجهةعلىالغربعلماءمنبعضوافق

قضيةوكانتمشتركةأصوللهموالبشرالقرودأن

المحاكمةوجذبتالقردمحاكمةغالباتسمىسكوبحه!

فيهامشهورتينشخصميتيناشتراكبسببعالميااهتماما

دارو.وكليرنسبريانجيننجزوليمهما:

وأيدسكوبسعن-الشهيرالجنائىالمحامي-دارودافع

يعتبرالذي-بريانوافقالنشوء.نظريةتدريسحقبقوة

لكنشاهدا.يصبعبأنداروتحديعلى-الإنجيلفيخبيرا

استجواباثناءوالدهاءبالحيلةعليهوتفوق،بريانقهردارو

غيرسكويسقضيةكانت،القانونيةالناحيةمنالشاهد.
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أمخيتأالإداسةل!شدولار،001س!صبصتغريموتم،مهمة

ولايةقانونظلوطفيرو.قانونيخمأأبسبببعدفجما

أ!يئةاألغفعندماأم679عامحتىأ!أطفعواصعاريتنيسي

للولاية.التشريعية

قصارىيبذأ!،البوذيةأصحلةافيشعخص!دامحاكي

أ!تمثليناك!أنالبوذيونويعتقدلوذا.متلليصبحجهده

روحيةدرجاتتنميةرلتطويريقومواأناسمتطهاعوالبوذا

التنويرمنحالةإلىبذلكووصلوا،كاملةوأخلاقية

أ!ذيناالأشخاص!وانيرفطنا.تسمىأسكامل!تاوالسلام

أحذواأوحياتئهمحر!واأتححاصرذابو!اةبمحايقومون

ح!طه،الميرفالاأ!ةحاإلىأ!صولمماألفستىاعلىعهدا

االآخر؟تبإلت!اذيتمومواحتىفيئاأجدءالىيؤحرروأعنهم

فإن،أئهدصامذايتحقوتول!ي.أضجاةاعلىومساعدتهما

الحياةفىأجوذياأ!عاليبيتبعلبوذامحاكشعخصكل

طريقرالنبيلالثمانيوالطرية!أ!!ميطاالطريقهيو

فيأجوذيةاأطئحلةالمتعددةالمذاهبوتختلفبوذا.حيمحا

نجد،ا!المثاسبي!!شعلىلبوذا.المحاكيللشخصتعريفها

أنفسثىاعلىعهدايأخذواأنيجبالاهيانامذهبأتبا

يعبدونالأتبااهؤلاءثهـمنو.بوذل!تيصبحواحتى

أعة.آأئهمديعتقدروذا،أجوبصتمحامختلف!تأشخاصا

منصترأأوبواحدأنفسهماهاححياناح!صاممنكثيروعر!

الترافادامذهبأعضاءيعدو.المزعومةالآلهةهذه

أجوذا.المحاحص!تمنقليلا،بهالمرتبطةوالمذاهب

،الحصيريانظر:.الدينجمالالمحامد،أبو

المحامد.أبوالدينجمال

984هـ،033)235الضبيالمحاملي

أبوالضبيمحمدبنإسماعيلبنالحسعين!م(.14

الحديثسماعهبدأ.المحاملي،أغاضياأجغدادياعبدالله

صاحبالسهميإسماعي!!بنأحمدسمعهـ.442ممنة

وطبقتهما.ب!!اربنواشبيرالفلاسعليبنوعمرمالك

كان.وطبقتهمجميعوابنأررارقطنيوادعلجعنهروى

فقيهاديناصدوقاوكانمحثرا.محدثاحاففاأعالماإماما

سة،06أمموفةاقضاءوليالمدهبشمافعيمحدتا

!شةبالكوفةوعقدهـ.032مسنةالقضاءمنواستعفى

زهاءمحلسهيحضرفكانأسلفقه،مجلسادارههـفي27"

العيدين،صلاة؟الفقهفىالسنن:مؤدفاتهومن.رجلألف!

المحاملي.أمالىالدعاء،

إلىمنسوب-والحاءالأولىاالميمبفتح-والمحاملي

الحجاح.قوا!لوهيالمحامل

الشؤونفيالناسعامةمنأفرادايمثلشخصالمحامي

المحاميخدماتيطلبالذيالشخصويدعى.أغانونيةا

الذيالمحامييسمىالإنجليزيأغانونيااالنفاأوشيموكلا.

محاميالعلياالمحاكرافيالقفعايامناقشةفيالحه!يملك

محامىفيسمىالحقهذالايملكأسذياأما،المرافعات

.الإجراءات

القانونية،المسائ!!منكثيراالمحاميواجباتتشمل

والشؤونالبدنيةوالأضرارأ!صاياواأعقودافيهابما

طريقعن،المقاضاةتفاديعلىالمحاميويعم!!.التجارية

عنبعيداالموكلتبقيالتي،أغانونيةاالشورةتقدص

ويحقودئا.القضاياتمسويةعلىأعملىاو،اهش!!لات

منمحكمةأيفينفسهيمثلأ!شخصرالأيقانونا

منذلكليصإنه:تقولأصسلطهاتاأص!س،المحا!صم

محاكمفيإلا،المتدربغيرللشخصبالنسبةالح!صمة

تكونحيث،الأخرىالمحاكمأوأ!هحغيرةاالمطالبات

رسمية.غيرالإجراءات

فترةتتضمنكما.مشواتعدةالمحاماةدرا!عةتستغرق

المهنة.علىالعمليأطتدريبآخرمحاممعالعطمن

ففى،المحامينمننوعينأحدالإجراءاتمحامي

إلىتقليدا،القانونيةالمهنةتقسمرأيرأخداألمتحدةااطمكء

البلادمنالعديدوفي.مرافعاتومحاميإجراءاتمحامي

إلىالتقسيمألغي،نفسهأغانونياالنظامتتبعاكتيالأخرىا

للمحاميويم!ش.المراشعاتومحاميالإجراءاتمحامي

المرافعاتمحاميوظيفتييمارسأنأجلاد،اتلكفي

.وال!جراءات

تقديمالإجراءاتلمحاميالأسا!ياالعم!!ويشمل

العقودمثل،المستنداتوتحرير،القانونيةالمسائلفيالمشورة

القضايابإعدادالقياموكذلك،الملكياتونقلوالوصايا،

الإجراءاتلمحاميويجوز.كمالمحاأمامعرضهايتمالتي

فيالصغرىالمحاكمأمامالظهور-ذأصكيحدثماوكثيرا-

فيوقتهمجلالمرافعاتمحاموويقضي.الواضحةالقضايا

بدلأالإجراءاتلمحاميتكونماعادةالتي،المشورةتقديم

أطمو!ط!ت.تقدبمهامن

تشمل،واسعةخبراتالإجراءاتمحاميمنوللعديد

بتبادلمنهماالكثيرويقوم،والمدنيالجنائيأغانونامنكلا

مختلفعلىالمرافعاتمحاميمنالعديدرإطلاعاشأي

مجالاتفيبالعم!!الإجراءاتمحاموويقومأغضايا.ا

مجالاتمناثنينأوبواحدتختصواسعةمتخصصة

الاختصماصيينالإجراءاتمحاميمهمةوت!صن،القانون

فيماالمرافعاتممحاميالرأيتبادلعلى5شاصرةهؤلاء

المحاكم.فيستعرضالتيبالقضايايتعلهت
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محبالنجار،ابنانو:النجاربنالدينمحب

الدين.

يجببضائعلتخزينيستعملمرفقالجمرك!

مشغلوويتعهد.للحكومةرسومأوضريبةدفعصاحبهاعلى

المحتجزإخلاءقبلالمبلغدضمانكافلةشركةطريقعنالمحتجز

تحتالجمركمحتجزباستعمالللمالكويسمح،البضائعمن

الفوريةالرسومدفعدونبضائعوتخزينالجماركإشراف

مخزنأجضابمناسحبعندفقطيدفعفالمالك.كاملة

ملكيةي!صنالجمركومحتجز.الجماركبإشرافالاستيداع

تحتويعمل.الجماركباشرافكلياأوجزئياوم!!ولأخاصة

اشسومأوأ!مريبةابدفعضماناويقدمالحكومةإشمراف

البضابإنويقال.الخزنمنالبضائعاستخراجقبلللحكومة

.الاستيداعبمخزنتكونعندماالفهـمانتحت

الأندلسفيالإسلاميةالحفمارةانظر:.المحتسب

المحتس!(.لرخطة

)الطب(.المسلمينوالعربعندالعلومانظر:.المحجمة

شاعرم(.65.-؟هـ،03-؟)الثثفيمحجنأبو

وأدركواالجاهليةأيامعاشواالذينالخضرمينمنوفارس

حبيب،بنعمروهوفقيل،اسمهفياختلف.الإسلام

مالك،اسمهوقيلأبوعبيد.وكنيته،محجنأبواسمهوقيل

عبدبنعبداللهبنتكنودوأمه.عبداللهامعمهوقيل

عنه،وروىكل!س!،النجىمنلمسمع،أ!محابةامنوهو.شمس

.والنجدةالبأسأوليفيمعدودوهو

دافعم962هـ،8سنةالطائف!س!النبيحاصرلما

أسلمالتاليةالسنةفىأهلهاألمملمافلماعنها،أبومحجن

هـ،9عامرمضانفيذلكوكان،معهمأبومحجن

وأبو:عنهوقال،الطائفشعراءمعسلامابنذكره.م063

،الشرابعليهغلبقدوكان،شعريفشاعررجلمحجن

رضيعمرجلدهالتيأبياتهفىجاءوقدمرارا.فيهفضرب

الخمر:فيقولهالمدينةعنبسببهاونفاهعنهالله

كرمةأصلإلىفادفنيمتإذا

عروقهاموتيبعدعظامىتروي

فإننىالفلاةفىولاتدفنني

أذوقهاألامامتإذاأخاف

أجمماشرابكثر"لما:قالالمفضلعنالأغانيفيوجاء

عليهعنهاللهرضيالخطاببنعمروأقامالخمر،محجن

وبعثالبحرفىجزيرةإلىنفاه،ينتهيلاوهومراراالحد

ساحلعلىمنهفهربج!اء،ابنلهيقالحرسيامعه

.وقاصأبيبنبسعدولحقالبحر،

سعدإلىكتبهربهخبرعنه،اللهرضىعمربلغوحينما

القادسيةأياممنأغواثليلةكاشطفلما،فحبسهبحبسه

أبىبنسعدامرأةمحجنأبوسألم،635هـ،أ4سنة

المشركين،ليقاتلقيدهوتحلسعد،فرستعطيهأنوقاص

يضئرجلهحتىعادسلموإن،عليهتبعةفلااستشهدفإن

:يقولوهوذلكتفعلأنيناشدهاوكانالقيد،في

بالقناالخيلترديأنحزناكفى

وثاقياعلىم!ثدوداوأترك

وغلقتالحديدعنانيقمتإذا

المنادياتصمدونىمنمصاريع

الوفاء،علىوعاهدهاسبيلهوخلت،الفرسفأعطه

حبسه.إلىعادثم،الليلإلىحسنابلاءفأبلىفقاتل

بهدعامحجنأبىبخبرزوجهاسعدزوجةأخبرتوحينما

حتىتقولهبشيءمؤاخذكأنافمااذهب:وقال،فأطلقه

صفةإلىلسانيأجيبلاوألله،جرملالملم:فقال،تفعله

أبدا"لم.قبيح

وقيل،بأذربيجانماتمحجنأباأنالرواياتذكرت

بفروسيتهالبرعبدأبنوأضعاد،معاويةخلافةفيبجرجان

مطبوعاشماعرأوكان:فقال،بشاعريتهنوهكماوشمجاعته،

كريما.

نأبعدقالهاالتيأبياتهالقادسيهفيقولهمشهورومن

حبسه:رحإلىثم،المعركةفىحسنابلاءأبلى

فخرغيرثقيفعلمتلقد

سيوفاأكرمهمنحنبأنا

بلائىعرفوافقدأحبسفإن

حتوفاأجرعهمأطلقوان

بمصرطبعصغيروديوانهقطع،إلاضمعرهمنيبقولم

.العسكريهلالأبيبشرحوهوقديما،

.محجوب،ثابتان!:.ثابتمحجوب

هـ،أ093-5431)لقلخااعبد،محجوب

سودأنيسياسىمحجوبعبدالخالقأم(.79.أ-269

الحكوميةبمدارسهاوالتحق،بالسوداندرمانأمفينشأ

أعقابفيمصرإلىخرج.الجامعيةغوردونكليةحتى

.أم469سنةالبريطانيةالإدارةعلىالاحتجاجمظاهرات

الحلالسريالمصريالشيوعيالحزبفيوجدوهناك

استقلاله.السودانينالحتىمعهيعمللكيالمنشود

لسنةالبرلمانانتخاباتفىوشاركمصعرمنرجع

نفوذأخذواحد.بمقعدالشيوعيونفازوقدأم539

أنشطةهدأتثم،الشيوعيالحزبداخليزدادالخالقعبد

عبودإبراهيمالفريقالبلادفيهاحكمالتيالفترةفىالحزب
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2ب2،أ،\بأ،أالرموزاستخدأميمكنوعموما،

فهيالمحددقيمةأما.2*2محددأيأعدادعنللتعبير

التالى:النحوعلى

أب11

بأ2أ-2أبأ-

2ب21

الخطيةالمعادلاتلحل282محددامشخدامويمكن

حلنريدأننانفترض،ذلكعلىوكمثال.مجهولينمن

التاليتين:المعادلتين

ه=صأ+س3

41-ص6+س2

طريقعنصالمتغيرنحذفس،المتغيرقيمةلإيجاد

منها:الثانيةالمعادلةنطرحثم،6فيالأولىالمعادلةضرب

03=ص6+س81

14-=ص6-س2-

61-س61

16

ا==س

16

التالي:النحوعلىأعلاهالعملياتكتابةويمكن

ه*6-صا!ك!6+س3*6

14-=صر6-س2-

اك!14-6*ه=س2(!حيأ-3*)6

*14ا-6*ه

!ك!2أ-3*6=س

بينكنسبةالأخيرالجبريالتعبيركتابةويمكن

محددين:

15

1034161*أ4-ك!41656

أ=-===س=

261-181ك!2-36!حي31

لإيجادمماثلةبويقةالأصليةالمعادلةحلوبالإمكان

على:فنحصلص

42132-20!ث!5-1ك!34

18-2-2!حيأ3!حر6

سومنكلصيغتيفيمقاماالمحددنفسوجودلاحظ

معاملاتمنويتكون،النظاممحددالمحددهذايسمى.ص

325دالمحلى

بسطأما6(.2،،1)3،الأصليتينالمعادلتينفيص،س

،)5الثابتيناستبدالمعالنظاممحددنفسفهوسصيغة

هذينفإن،وبالمثلس.بمعامليالأصليتينالمعادلتينفي1(4

.صصيغةبسطفيصمعامليمحليحلانالثابفن

علىص،سفىالمعادلتينكتابةيمكنوعموما،

أ!-صأب+سأأالنحو:

21+2!-!2
!ه!-.

النحوعلىسلإيجادالمعادلتينهاتينح!!ويمكن

اضرب2-،2بفىالأولىالمعادلةاضرب-أ:التالي

ناجمن2الخطوةنابخاطرح3-،1بفيالثانيةالمعادلة

وبالتاليص،علىالمحتويةالحدودتحذفكيأةالخص

النتيجة:تصبح

أب2!-2ب!أ-سأ(ب2-أ2بأ)أ

21بأ2أ-"ب22أ-22ب111

2بأ

هيالمحددرتبةعليا.رتبذاتمحدداتاستخدام

الرتبهمنيعد2*2فالمحدد.الأعمدةأوالصفوفعدد

وتظهروهكذا.،الثالثةالرتبةمن3*3وألمحدد.الثانية

ثلاثحلفىمثلا،اثنينمنالأعلىالرتبذاتالمحددات

أكثر.أوآنيةمعادلات

لحلالثالثةالرتبةذاتالمحدداتأستخداموبالإمكان

التالية:الثلاثالمعادلات

01=ع+ص2+س3

ه=ع-ص4

أ=ع2-ص+سء

استخدمتالتيتلكع،ص،سإيجادصيغوتشبه

بينماالنظاممحددهوصيغةكلفمقامفقط.معادلتينلحل

،سبمعاملاتالثوابتاستبدالمعالنظاممحددهوالبسط

هي:سصيغةفمثلا.ع،ص

012

أ-4

2-ا

123

04-أ

2-15

مثل،الثالثةالرتبةمنالمحددلحسابطرقعدةوهناك

منسلسلةإلىالمحددباختزالتكونإحداها،أعلاهالتي

اختزاليمكنالطريقةوبهذه.الثانيةالرتبةذاتالمحددات
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السابقةالصيغةم

211

التالي:النحوعلىقة

4-أ

3=114

515-2أ-2

أ-2

=3)-7(-2)5(+أ)02(

51-02-2101-=

أحدفي2*2محددكليضرب،العمليةهذهفي

.3*3المحددمن(2،1،)3الأولأصصف!اعناصر

أ!ناصرالصغرىبالمحددات2*2المحدداتوتسمى

المحدد:فمثلا.الأوأ!الصف

14

2-أ

المتبقيةالعناصرمنوتتكون3،دالأصغرالمحددهو

اللذينوالعمودالصفشعطببعد3*3المحددفي

2دالأصغراالمحددفإن،بالمثلو3.العددعلىيحتويان

والعمودالأوأ!الصفشطببعدالمتبقيةأحناصرايشمل

فينيلثاا

بعملية2*2المحدداتمنالسلسلةهذهوتسمى

ولكصن،الأولللصفالصغرىالمحدداتبوساطةالفك

المحدداتفيالأولاالصف!عناصرضربحاص!!من

عن383المحددقيمةوتحعسببها.الخاصةالصغرى

وعموما،.هذهالضربحواصلوطرحجمعتناوبطريق

هي:الطريقةبهذه3*3محددفكصيغةفإأدت

03أأ3+!أ2323أ!أأ23!23بأأ-2!2ب21

13!3!3

أصغرىاالمحدداتطريقعنمحددأيفكويمكن

أ!ذهالمناسبةالإشعاراتاختيارتمماإذاعمودأوصف!لأي

أ!عغرى.االمحددات

منالأعلىالرتبةذاتالمحدداتحسابأيضايمكنر

ولكن.2*2محدداتإلىاحتزالهاطريقعنالثالثة

2*2.النوعمنليعستالمحدداتأ!ذهالصغرىالمحددات

الذيالمحددرتبةعنبواحددائماتقلالأصغراالمحدد)فرتبة

منه(.تفرعت

فينحصلحتىالصغرىالمحدداتفكتكرارويلزم

انرياضياتعلماح!يلجأوقد.282محدداتعلىالنهاية

العليا.الرتبذاتالمحدداتأضبسيطأخرىطرقإلى

المسجد)صورة(؟الإسلاميةالعمارةالو:.المحراب

)المحرا!(.

علىالمحراثويعمل.للزراعةالتربةتجهيزآلةالمحرات

للزراعة.تصلححتىوتفتيتهاوتقليبهاوتقطهيعهاالتربةحفر

أنحاءكلفيوالحيوانللإنسانالإزماالغذاءمعظماوينتج

حرثها.تمحقولفينمتمحاصي!!م!العانم

منتقللفالحراثة.أسبابلعدةأ!ربةاالمزارعيحرث

بينيتراوحبعمقأطتربةأحسطحيةاالطقةصلابة

تساعدكما،الحبوببذرعمليةيسه!مماسما4.أو5

الأعشابوقتل،أصسابقةاالمحاصيلمخلفاتتغطيةعلى

يؤديمماالتربةداخلالهواءتخللمنوتزيدوالحشرات

الأكسجين،لتوفرنتيجةالعضويةالموادتحللمعرعةإلى

فيالناميةوالنباتات.بسرعةالغذائيةالعناصرتحررآومن

بومماطةالأكسجينمنكاشيةكميةعلىتحصع!التربةهذه

نموها.لصرعةإلىيؤديمماجذورها

المحاريثأنواع

محراثأ:المحاريثمنرئيسيةأنواعأربعةتوجد

وذحيوانيمحراث3-،حيوانى2-محراثجرار،

له7،أعلاهالمرضح،والمحراتالحرار.دوساطة!سح!جرارمحراث

الموخمن!جاريروالمحراتهدايستحدمو.المجاريفتسمىاأ!سا

شيوعا.الأكعراالموخهوراغالأ!ا



الدوارالمجرافوهيرئيسيةت!امي!بأربعةتصحالمحراثمجاريف

الذيالقلابوالمجرافبالزبةالمتحلفةالمحصولمحلفاتيحلطالذي

وأاللزجةالقويةالأرضيحرثالديالقرصيوالمجرافالمحلفاتيدفن

.الأرضسطحعلىالخلفاتيتركفهوالحفارالمجرافأما.الصخرية

ويستخدمالمقا!ةمتعددمحراث-4،عجلات

الدولفىأما.الجرارةالمحاريثالمتقدمةالدولمزارعو

ولقد.الحيوانيةالمحاريثالمزارعونفيستخدم،النامية

والمحاريث،المقاطعمتعددةالمحاريثتقريبا،،اختفت

فيالمستخدمولالمحاريثوتصنغ.العجلاتذاتا!اقي

منيصنعبعضهالكنوالفولاذ،الحديدمنالحاضروقتنا

الخشب.

..مقسنة0013مذمصرفيالمزارعامحتخدمهالخشبيالمحراث

لسحبه.الثيرانواستحدم

أشاءدالحلوسللحزارعيسمحالعجلاتذوالحيوانياعراث

لحراثة.ا

327ثالمحرا

تتراوحالمجاريفمنعددالنوعلهذاالجرار.المحراث

ويمكن.المحراثجسمعلىمركبةعشرةإلىواحدمن

المحراثجسمعلى(القرص)نص!سكاكينتركيب

المحاصيل.مخلفاتلتقطع

وأالبغالأوبالخيولالنوعهذايجر.الحيوانيالمحراث

بالذراعويمسكالحيوانخلفالمزارعويمشي.الثيران

.المحراثلتوجيه

مقعدالنوعلهذا.العجلاتذوالحيوانيالمحراث

أثناءفيالمزارعيجلسبحيثعجلاتعلىمركب

عامديرجوناخترعهاالتيالمحاريثهذهالخيلتجر.الحراثة

أمريكي.حدادوهو،م8751

وأبالخيلالمحراثهذايجر.المقاطعمتعددالمحراث

وبأسفلمقعد.علىبالركوبللمزارعويسمحالجرار

حراثةويمكن.عجلاتوثلاثأكثرأومجرافانالمحراث

بينما،المجاريفلعددوفقاواحدوقتفيكثيرةخطوط

العجلاتذوالحيوانىالمحراثأوالحيوانىالمحراثيحرث

المشوار.فيواحداخطا

المحاريتمجاريفأنواع

مجاريفها.لأنواعوفقاالمحاريثالمزارعونيقسم

-3القرصي-2القلاب-أ:رئيسيةأنواعأربعةوهناك

.وارالد-4الحفار

استخدمهكماتماماأم853عامالمزارعوناستحدمهالحيوانىالمحراث

الصلب.م!قاعدةلهالمحراثهداأنإلا،الم!ريينقديماء

--،ء------!

القرنأوائلفياستخدم.بحاريةقاطرةخلفيسحبمحراث

الصيانة.وصعبةمكلفةالالةهذهمتل.الشرين

-!-سب7-يم؟!،؟لأ.لا7غظ3-%لإ/-ح77؟!ج2لى؟فيعىئجلأ+-ى+خخغلإسبم

7،،،7-7،لا

سءس----ىسصع-،-

!--لأ-!-77؟-،،-خ--؟س-)-7-كا-ئ!ا

!
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فهواستحداما،الأكثراهو.القلابالمحراثمجراف

وأ!ذا،الحراثةأثناءفيالنباتيةالخلفاتويدفنيقلب

عظم2القاطع-أوهيرئيسيةأجزاءثلاثةالمجراف

يذإسحف!تبشك!!بصواميلمتبتةوهي.المقلب3-المسند

جوانب.ثلاثة

الترلة.مفككاخطوطإلىالأرضابقطعيقومالقاطع

عمليةفيالمستخدمةأطاقةامعظمالع!ليةهذهوتستهلك

.الحرث

يمزأخوالمقل!وأسفلالقاطعحلفمثبتالمسندعظم

يعملىو،اضبةشىهـيحةأقصعتحيثالحصأقاعدةطولعلى

.المحراثتثبيتعلى

أضربةايديروهو.وخلفهالقاطعويمالوشاالمفلب

المزارعونويستخدمواحد.جانبإلىويحركهاويفتتها

وهو،المحاصيلمخلفاتمقلب:المقلبمنأنواعأربعة

فيالبطيئةالحراثةفيويستخدم.لحدةومعقوفقصير

مقلبوبسهوا،؟وتنحرفبالمقلبتلتصقلاالتيالتربة

سابقهمنأطوأ!وهو،أخفانحناءوأسه،الاغراصمتعدد

أع!واءامتوسمةأطرراضىالحراثةظروصفيمفيدايجعلهمما

أصوا!الحناءأ،5سريعمقلب.اكسرعةالمتوسطةوالحراثة

الجانصعركثيرابةإاإبعاددودحرأبسرعةويحرث

شولاذدةوصلاتعلىويحتويمف!لعومقلب،المحروث

التيالساحةحجمصغرإلىذأ!كويؤدي.ومنحنيةطويلة

التربة.بهاتلتصق

منأضىأفياعهناك.المجاريفمنالأخرىالأنواغ

ظروففيالقلابالمجرافمنأحجركفاءةتعطيالمجاريف

قرصيةأنصالمنالقرصىالمحراثمجرافيتكون.معينة

أطزجةاأوالقامميةالأراعنميلحراثةمصممةالشكل

أ!هالحفاروالمحصاث.الحجارةبهاتكثراشتيوالأراضي

وتتركقلبهادوناكترلةيفككدائرينصف!محراف

انجرافتقليلفييساعدمماالسطحعلىالمحاصيلمخلفات

كثيرةأنصاللهالدواروالمحراثبالماء.أوباشياحالتربة

الخلفات.وتخلطالانحناءات

تاريخيةنبذة

كاندل،التردةحرثعمليةالتاريخقم!ماانسانممارأ
...!ءس..صم

عنليخبئهاويدفنهاالبذرةويضع،التربةشينقرايحفر

الإنساناكتشفسنة،مليوننحوقب!!و.والقوارضالطيور

فبدأتفتيتها.تمالتيالتربةفييتحسم!أضباتاتانموأن

والصخورالحادةكالعصيبسيطةأدواتباستخدام

زراعةقبلالتربةكتللتفكيكأضباتاتاقشورأواأسفمأ:ا

سنة.8/...نحوقبلمحراثصئأولقدور.أجذوا

علىنباتفرعأوغصنلشحذالمزارع!تأحدقامحيث

بشخصالفرعذراعوربطالترلة،لتفتيتشوكةشك!!

الرئيسيالفرعساقبمسكالأداةتلكالمزارعووجهاخر.

ا!متخدمتذلكوبعديجرها.الاخرالشخصكانلينما

الفرعأوالغصنقاعدةواستبدلت،المحراثأسسح!التيران

الحديدية.بالأنصالالحشبيالنباتي

.جوندير،بمالزراعة:أيضاانظر

اخترعهالمحاريثمننوعالوتابالمحرات

محراثإلىلحاجتهمنظراألحشراليافيالأوائلالمزارعون

تتركالتيالأخرىوالعوائقالأشجارابقايابفعليتلصلا

اخترع،أم876يونيوففيتنظيفها.بعدالأرضفي

كلكابيريكلارنسأخيهبمساعدةسميثريتشارد

بأجزاءمزوداكان،وثابمحراثأولأ!شراليابجنوب

الأخرىوالعوائقالأشجاربقايافوقيثبتجعلهمتحركة

علىمرتكزاالأرضعلىليستقرلهااجتيازهبعدأسعود

مركبة.روافع

اليوميةالصحيفة،الصحافةبمالتأليفانظر:المحرر.

الأصلي(.ااصصا)صياعةالنشراضحرير(بما)قسم

أصحالوثابالمحراث

للامحتحدامومتاحاحاهزا

دأسترالياالقجعمرارع!ي

!مالتمانينياتحلال

عشرالتاسعالقرن

لعدودلك،الميلادي

أدحلتالتيالتحسيحات

الاصلى.تصحيحهعلى
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البحرين.لدولةالسابقةالعاصمةالمحرق

ادبحرين،ددودةالسابقةالعاصمةكانتمدينةالمحرق

فيهالموتاهمالمجوسحرقإلىيرجعالمحرقاسمإنويقال

وظلت.الإسلامقبلعليهاالسيطرةلهمكانتعندما

السلطةمركزالعشرينالقرنمنالثلاثينياتحتىالمدينة

خليفةالسكنهاوقد.البحرينفيوالاقتصاديةالسياسية

مدينةمضىفيماالمحرقكانت.مؤيديهممنوالكثيرون

بأسماءسميتحياعشرخمسةإلىومقسمةمسورة

النواحيمنالمحرقأهميةمنقللوقد.العربيةالقبائل

فىاللؤلؤصناعةتدهوروالسكانيةوالاقتصاديةالسياسية

المنامة.مدينةإلىالحكممركزونقلالثلاثينيات

،المحرقجزيرةمنالشمالىالجزءفىالمحرقمدينةتقع

عرضةفهيولذا،البحرينمستوىعنمنخفضةوأرضها

والمرورالمطارحركةوتتوقف.العاليالمدحالةفيللفيضان

بمدينةألمحرقمدينةوترتبط.المياهمنسوبارتفعماإذا

ميلنحوطولهبوغازفوقحجريجسرطريقعنالمنامة

وهى،الضيقةبشوارعهاتتسمالمحرقمدينةتزالولاتقرلمجا،

تحتفظف!وبذلك،العربيةالمدينةسماتمنبارزةسمة

هىالمنامةفإنوالانفوقها.بنيتالتيالمعالممنبالكثير

البلاد.عاصمة

البحرين.أيضا:أنظر

يحصل.ميكانيكيشغلإلىالطاقةتحولآلةالمحرك

الوقود،مثل،عديدةمصادرمناللازمةالطاقةعلىالمحرك

محركاتوتحمصضعمل.المضغوطينالماءأووالهواءوالبخار،

احترأقعنالناتجةالكيميائيةالطاقة،التردديةالبنزين

حركةتتحولحيث،مكابسعدةأومكبسلدفع،البنزين

عجلاتلتدويرتستخدم،دائريةحركةإلىالمكابسهذه

البتروليةالمحركاتتسمى.معينشسغللأداءأو،مميارة

الطاقةتحوللأنهاوذلكالحراريةبالمحركاتوالبخارية

التردديةالبنزينمحركاتأما.ميكانيكيشغلإلىالحرارية

الغازاتكانتإذاالداخليالاحتراقمحركاتفتسمى

وتصنف.مباشرةالمكابستدفعالوقوداحتراقعنالناتجة

حيث،خارجياحتراقمحركاتبأنهاالبخاريةالمحركات

خارجالناتجةالحرارةمنالطاقةعلىثاتالمحرهذهتحصل

المكبسيةالبخاريةالمحركاتحالةفيفمثلا.نفسهالمحرك

?المرجل?داخلالماءإلىالمحركخارخالمولدةالحرارةتنقل

أما.ألمحركمكبسيدفعبخارإلىالماءالحرارةتحولثمومن

الماءضغطفيستخدم،الهيدروليكيةالمحركاتفي

علىنحصلأنويمكن.ميكانيكىشغلعلىللحصعول

طريقعنأو،مضخةاستعمالطريقعناللازمالضغط

.المحركلإدارة،أسفلإلىمعينأرتفاعمنالماءاندفاع

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الدوارالمحركالآليالضابطاضوربينا

الديزل!حركالطائرةالحرارة

مشيرلمجمحركالقاطرةالحدافة

الكولائىالمحركالحرالاحتراق!حركالنفاثالدفع

الهيدروليكيالمحركالداخليالاحتراقمحركالسفينة

البحاريالمحركالسيارة

البمزينمحركالصاروح

يسمىالمحركاتمننوعالحرالاحتراقمحرك

لإدارةعادةتستعملساخنةغازاتيولدوهوالمغوز.أحيانا

إلىالبرافينمنسائلوقودأيإحراقويمكنه،التوربينات

لهاالاحتراقمحركاتومعظم.السودانىالفولزيت

وهذه.أسطوانةفيمتواجهةالمكابسمنأكثرأوزوج

الفمغطدورة

القدرةدورة

الاحتراقعر!ة

وساداتخارجالمكابستحريكطريقعنيعملالحرالاحتراقمحرك

الهواءتضغط"الشكل"أعلىالداحلإلىالمكابستحركتفكلماالهواء.

عنالمكابسفيمعدالاحتراقغرفةفيالوقودوينفحربينهايوحدالذي

التوربن.فتحركالساخنةالغازاتوتحرج"الشكل"أسعللعضها
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محركفيبهاتعملالتيالطريقةبنفستعملالمكالس

مرفقي.لعمودمربوطةأجعستأنهاعدافيماتقريبا،الديزل

الغاز.؟التوربين؟الديزلمحركانظر:

وللأمامللخلفتتحركالمكابسالوقودحرقيجع!!و

الضغط،أممطوالاتنهاياتفيالمحبوسالهواءوسائدضد

الهواءلضغطفإنهابعضهاناحيةالمكابستحركتوكلما

ينفحرأ!قودايحقنحينمار.بشدةحرارتهدرجةرافعة

ساخنة.غازاتو!تىبعضعنبعضهاالمكابمم!ويبعد

اضورب!-.احا،أ!منأكازاتاأعواءايضغصأالانفجاروبعد

اطئند!ا،بسر3!باتيراإلىا!هـكححذااختراينسبو

أحشرين.اأغرلىامنأحشرينياتافياخترعهأ!ذياالأسعجالىا

بحرتالقدرةينتىمحركالدا!خليالاحئراقهحرك

منعددعلىلضغطعازاتالوقودحرقينتجداخليا.الوقود

أكثر.أوواحددوارأوم!جسعلىأوالتوربينيةأستسفراتا

،القدرةتوليدمحصهآشىدوارأوم!ضرأوشعفرةصلوتكون

إلىاغدرةابتحوي!!الخرحعموديقومرخرج.بعمودمتصلة

مفيد.مي!!الي!!شعلالأداءآخر،مو!

محصهـ!صات،اطاخلياال!حتراثصاتمحرأمثلةومن

فير.الغازيةأخوربيسيةاوالمحر!!اتأصدوارواوالديزلاكبمزين

المحركاتذأ-كفيبما-الخارحيال!حتراتمحركات

.المحركحارجالوقوداحتراقيحدث-البخارية

محركالدوار،المحرك،الديزلمحركأيضا:الظر

البنزين.

أجحار.اتمددقةلصإتعملأ،1البخاريالمحرك

عجلاتتديرالتيالم!!ابسدفعفيالبخاريستخدمر

البخاريالمحركيعملكيف
المحارحول؟

مرأث!صماماعاد

ا-،-/م

توربيناتتدويرفياستخدامهيمكنأو،القويةالقاطرات

محيطاتوعابراتكهرلائية،مولداتتحركضخمة

ومعدات،الكبيرةالمضخاتأيضابالبخاروتدار.عملاقة

أغوية.االالاتمنكثيرةأخرىوأنواالحفر

قدعشرالثامنالقرنفيأجخارياالمحركابت!صاركان

كانالوقتذلكوحتى.الحدشةالصناعةظهورمنمكن

قوةأوالحيوانقوةأوعضلاتهماةقوعلىيعتمدونأضاسا

نأممكنهواحدالخارياكا.أ!5.المماهةةأوانرلا-

...محرهـس-صصء

كليمدأنالمحركويستطيع.الحيولمئاتبعم!!يقوم

القوةوتستطع.أصلازمةاأغدرةلامامصنعشيالآأ،ت

الثقيلة،لالبضائعمحملاشحنركأهـقصاأأنأجحاريةا

البواخروفرتوقدواحد.يومحلالطويلةمسافات

وسريعة.آمنةانتقالوسيلةالبحارية

البخارمحركاتتعملكيف

يستخدمولكنه،القدرةالبخاريينئالمحركلا

الوقوداحتراقعنالناشئةالحرارةطاقةلتحويلالبخار

دلأداء،والخلفال!مامإلىحركةأودورانيةحركةإلى

الفحمفيهيحرقفرنبخاريةأ!ةآوأءس!ثمع!ت.شط

ل!نتاحم!آخروقودأيأوالخشبأوالزلتأوالحجري

المفاعليحلالذريةالقدرةمحطهاتوفي.حراريةطاقة

انظر:.الذراتانشطارمنالحرارةوتنشأ،الفرنمح!!

تتم)غلاية(مرجلبخاريةالةولك!!.النوويالمفاعل

يأخذأوالبخارويتمددبخار.إلىالماءإحالةداخله

ا!شخدامويمكن.مراتعدةالماءحجممنأكبرحجما

الأمامإلىمكبسلدفع-أ:بطريقتينهذهالتمددطاقة

توربين.د!دارة2والخلف

السحاردحول

عادملت-ا-آصمام

ا!ر*امكساص!*ا
سطواتأالمحسرادلةسطواأ!-طط!سصاراد

اليسار(ا)إالشم!سلولياحر.إلىحهوصالححارمزاشص!امويوحهالآ!ر.الوحهعلىتمال!صصأوحهأحدعلىأو!لأاسديع!االآلةايشعلالححار

المكس!يصلوح!!.دورةنصور!قدارالحدا!ةدراعهيديرالكستححركوحالمااجحير.اإلىا!كمسويدفعللأسطهوالةالأسمراالحاسصمرالمحاريدح!!

التحركعلىالمكبسالبحاريوحه.أصرىمرةالمكسخلم!اجسرياصحارايددعرالمرا!الصمامشحركأعا،5(احتمحا!ا)فياسهالأسصوا!ناليمىللحاحه

.العادممحرجعرالأسطوانةاساليسرىا!احيةا!ياححارايخرحو،احدةردورةل!صط!الحداه!ةالمكحصردراعجمحد!وعدئد.اليسرىالحهةإلى
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تتحركمكاب!لهاالمكبسية.البخاريةالمحركات

منعديدةأنظمةوهناك.أسطواناتفيوللخلفللأمام

ودفع،الأسطوانةإلىالبخاربدخولتسمحالصمامات

تصريفقبلالاخرالاتجاهفيثماتجاهفىأولآالمكبس

المحركاتهذهماتسمىوعادة.العادمإلىالبخار

وذهابا.جيئةمكابسهاحركةبسبب،التردديةبالمحركات

خوازيقدفعفيتستخدمالتيالبخاريةالمطارقوتتطلب

الحركة.منالنوعهذامثلالمعادنطرقفيأوالأرض

تتطلبالقاطرةأنبيدالبخار.مطرقة،ا!لعادنطرقانظر:

هذهعلىالحصولويتمعجلاتها.لإدارةدورانيةحركة

بعضوفى.مرفقيعمودإلىالمكابسبتوصيلالحركة

المركبة-المحركاتوتسمى-التردديةالبخاريةالمحركات

أربعةبتشغيلويقومأسطواناتأربعخلالالبخارينساب

مكابس.

حركةالبخاريةتنئالتوربينات.البخاريةالتوربينات

العجلاتمنمجموعاتعدةالبخارولتوربين.دورانية

منالبخارويدخل.طويلعمودعلىالمركبةالريشذات

عليها.اندفاعهأثناءالريشذاتالعجلاتفيدير،ناحية

الكهربائيةالمولداتإدأرةفيالبخاريةالتوربيناتوتستخدم

البواخر.ورفاسات

لاريخيةنبذة

للعالم،بخاريمحركلاخترأعمحاولةأولكانت

وقد.م06عام،الإسكندريةفيعاشالذيهيروالمصري

محمولصغيركرويزجاجىإناءمنالمحركهذاتألف

حرفهيئةعلىأنبوبتانثبتتثم.بغلايةمتصلةأنبوبةعلى

اندفعوعندما.الكرويللإناءالمتقابلتينالناحيتينعلىط

الإناءدورانفيذلكتسببالأنبوبتين،منخارجاالبخار

فييساعدلمالمحركهذأأنبيد.عاليةبسرعةالكروى

ظهورقبلالسنينمئاتانقضتوقد.قويةحركةإنتاج

عشر.السالغالقرنأواخرفيناجحبخاريمحركأول

تكثفقدرةعلىاعتمدت.الأولىالبخاريةالمحركات

يتكثففعندماالتمدد.علىقدرتهعلىلاسائلإلىالبخار

يحتاجهمماأقلحيزايأخذالأخيرفإنسائلإلىالبخار

قارورةفيحدثتقدهذهالتكثفعمليةأنولوالبخار.

شفط،عمليةأوجزئياينئتفريغافإنهإناءأومحكمة

مفيدا.شغلاينتجوكلاهما

صعافريتوماسالإنجليزيأبتكرأم896عاموفى

لهوكان،عملىبخاريمحركأولأم(651-571)0

سعافريمضخةتحتوولم.المناجممنالماءلسحبمضخة

وعندماباليد.تعملصماماتإلا،متحركةأجزأءعلى

الإناءإلىبالدخوأطتسمللبخارفإنهاالصماماتتدار

حتىالإناءجدرانعلىباردماءيصبوكان.ألمحكم

يتمحتىيفئصمامعندئذالبخار.شكتفثمومنيبرد؟

الإناء.فيتفرئالهواءبفعلالأنبوبةأعلىالماءشعفط

توماسالبريطانىالحداداخترعأم271عاموفي

وكان.ريابخامحركا(م36619271)نيصكصمن

مثلالوسطفيمتزنةكبيرةأفقيةدعامةنيوكومنلمحرك

نهايتيإحدىمنأسطوانةدأخلمكبسوتعلق.الأرجوحة

الأسطوانة،إلىبالاندفاعللبخاريسمحوعندما.الدعامة

النهايةخافضاأعلىإلىالمكبص!يدفعكانالبخارفإن

داخلالباردالماءرذاذيرشعندئذ.للدعامةالأخرى

إلىالمكبسالتفريغويسحبالبخارفيتكثفالأسطوأنة

للدعامةالأخرىالنهايةترتفعوبذلك،أخرىمرةأسفل

البئر.داخلالمضخةبمكبسربطتوالتي

الأسكتلنديالمهندسبدأعندماواط.محرك

ما763عامتجاربه(9181-)1736واطجيمس

ذلكوكانالانتشار.ذائعالبخارينيوكومنمحرككان

يستهلككانلأنهالتفكيرعلىواطلجيمسحافزأ

منكبيرةأخرىوكمياتالبخار،منهائلةكميات

المترددينوالتبريدالتسخينأنواطرأىوقد.الوقود

بخاريامحركاواطاخترععندئذ.زائدةحرارةأضاعا

ساخنةالأسطوانةتظ!وبذا،منفصلينوأسطوانةبمكثف

؟+س-!-؟؟+ج!--سحم!

الالار.منلربالمياهمفحخةأدارالخارينيوكومنتوماسمحرك

يحولعشرالثام!القرنأوائل!ياستخدمالذيالصخمالمحرككاد

مفيد.شغلإلىيستقبلهاالتيم!الطماقةصغيراحزءا
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الوقود،تكلفةأرباعثلاثةالنظامهذاووفر.الدوامع!

بدخولهتكثفهخلالالبخارمنقليلةكميةلفقدانوذلك

.الباردةالأسطوانة

عامشيالبخاريالمحركلاختراعبراءةأولواطسجل

آلته.علىتحسيناتإجراءشيذأصكلعدوامشمر،أم976

مدأاستخدامأدخلهاا!أضحسيناتاأفضلمنولحل

ف!!المبدأهداعلىتبنىأخياالمحر!طتوفىا!لزدوج.الفعل

أحاحي!اعلىث!الم!ضرمنناحيةعلىأولآيستخدمالبخار

الموجودالبحارتمددإلىذأ-كوأدىجزئيا،الأسطوانةتمتلئ

منكثيرويعتقدالمكبعم!.مهمةلتكملةالأسطوانةفيأصلا

فقطقامولكنه،البخاريالمحركاخترعواطأنخطأالخاس

ابتكرهاالتيالسابقةالتصميماتعلىتحسيناتبإدخال

أجحارامحركاتاسعتخدامتكلفةوخففرنيوكومن

شيالمحركاتهذهاسعتخدامممكناصاروبذلك،المكثفة

الضخ.غيرأخرىأعمال

أخحسيناتاأه!شانت.الحديثةالبخاريةالمحركات

محرحصاتيرتمواوزاصأمر!ونيوتلتالتيالسنواتفي

ذأسكوحتى.عالضغطذيبخارامشخدامعلىقادرة

منخوفاعالضغطعندمحركهواطيختبرلمالوقت

الجويالضغطعنمحركاتهفيالضغطيزدفلمالانفجار.

.باسكالكيلو001مايوازىأو

التاسعأغرناوأوائلعشر،الثامنالقرنأواخروفي

أولوبناءبتصميماتريفيثيكريتشاردالبريطانيقامعشر،

تلكإحدىوصمم.العاليبالضغطيعملبخاريمحرك

كيلو002يعادأ!ضغطتحتتعملبحيثالمحركات

أوليفرالأمريكىصنعأم581عاموبحلوأط.باسكال

004.1يعادلضغطاامعتخدمبخاربمحركاإيفانز

محركاتهذهأيامنافيوتوحدالبخار.منباسكالكيلو

000.7يعادلماعلىيزيدضعصأعندلخاراتستخدم

.لباس!طكيلو

علىدخلتالتيالأخرىاالتحسيناتوشملت

المرك!المحركوا!متخدامابتكارالبخاريةالمحركات

ترتفعالحالةهذهوفي.التسخينفائه!البخاروا!متخدم

فيزيادةبدونم0537منأكثرإلىأجخاراحرارةدرجة

!مالقادمالبخارحمايةعلىأحمليةاهذهوتساعد.ضغطه

المكبس.أمعطوانةأسطهحعلىالتكثف!

التا!ئأغرناأواخرفيالبحارتوربيناتاحتراعوكان

ووفرت.أجخاريةاالمحركاتتطويرفىكبرىعلامةعشر

المطلوبةالقدرةلتوليداقتصاديامصدراالبخارتوربينات

البواحررفاسعاتولإدارةالكهربائيةالمولداتلإدارة

البخارية.

حزاعلاا

نةسطوالأا

وأصمرأ،لريماإ

حرةأجمهاا

لاءارلحا

الموسوعةفىصلةذاتلات

للقارل!الحارحيالمحركريتشارد،تريفيتيك

توماسنيوكوم!،الصماعيةاضورةا

حيمس،واطاسس!يةا

الآلي!أأصاا

أغاصرذا

البنزينيستخدمالمحركاتمننوعالبئزينمحرك

الخلوطالوقوداحتراقالمحركداح!!فيويت!!قودا.

ضدتتمدد،ساخنةغازاتالاحتراقوينئكلنبالهواء.

سميتالسببولهذاتحركها.وتسببالمحركمرأجزاء

وتحول.الداخلىالاحتراقمحركاتالبنزينمحركات

العجلاتلإدارةخارجهإلىالمحركهذاداخلالحركة

محركيحولالطريقةوبهذه،الآلاتلتشغيلأووالمراوح

معدلويقاس.ميكانيكيعملإلىالحراريةالطاقةالبنزين

البنزينمحركمنالعملإنتاجيةوحدةفيالشغلإنتاج

.الواطأوالحصانيةأغدرةبا

الوزنوخفيفةالحجمصغيرةاخبنرين:محر!!ات

المحركاتهدهفإنأصسبباولهذا.المنتجةأطقدرةأضسبةبا

السياراتفجميع.للسياراتبالنسبةحاتالمحرأهممن

البخارية،والدراجاتالحشائ!،قطعوآلاتتقريبا

تعملهذهكل،الصغيرةوالجرارات،الثلجيةوالزلاجات

،والحافلات،الشاحناتوكذلك،البنزينبمحرك

البنزينمحركويستخدم.الصغيرةوالقوارب،والطائرات

،المثالسبيلعلى،للقدرةمتنقلامصدرابوصفهأحيانا

الأخرىوالآلاتالمضخاتلتشغيلاللازمةالقدرةلتوفير

.المزارعفي

البنزينمحركاتأنواع

محركمات:البنزينلمحركاترئيسياننوعانهناك

مكاب!التردديفالمحرك.دوارةومحركاتترددية

الحركةهذهالمرفقيالعمودويحولوذهابا،جيئةتتحرك

الدوار-المحركويستخدم.دائريةحركةإلىالترددية

منبدلادوارةنبائط-فانكلبمحرككذلكويعرف

.مباشرةدورانحركةالدوارةالنبائطهذهوتنتج،المكابس

الشائعالنوعوهي،التردديةالمحركاتالمقالةهذهوتتناول

المحركاتعنمعلوماتعلىوللحصول.الاستخدام

الدوار.المحركانظر:.الدوارة

منها:طرقبعدةالتردديةالبنزينمحركاتتصنف

الانضغاطنوع2دورةل!!المكبسأشواطعدد-ا

الصماماتترتيبطريقة4المحركتبريدطريقة3-

الهواءتوصيلطريقة6-الأسطواناتترتيبطريقة5-

.المحركإلىوالوقود
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إماالتردديةالبنزينمحركاتمعظمتعمل.الدورة

والدورة.الواحدةالدورةفىأشواطأربعةأوشوطينعلى

الهواءلخليطاحتراقعمليةلكلتعادالتيالخطواتهى

إلىالمكابسحركةهووالشوط.الأسطوانةفىوالوقود

عندويكونوذهابا.جيئةحركتهأوآسفلوإلىأعلى

وشوط،إدخالشوطالأشواطرباعيةالدورةذيالمحرك

ثنمائيةالدورةمحركأما.إفراغوشوط،قدرةوشسوطضغط،

إتمامعندوالإدخالالإفراغشوطيبينفيجمع،الأشواط

ثنائيةالدورةذاالمحركأنمنوبالرغم.القدرةشوط

ألمحركمنالوقوداستهلاكمردودفىفعاليةأقلالأشواط

وأرخصتعقيداأقلأنهإلا،الأشواطرباعيةالدورةذي

عندماالأشواطثنائيةالدورةذوالمحركويستخدمتصنيعا.

تشذيبالاتفىكمامهمةالتصنيعتكلفةتكون

مننفسيهماوالحجمللوزنأكبرقدرةتنتجفهي.الحشائش

فيأسطوانةفكل،الأشواطالرباعيةالدورةذيالمحرك

لكلقدرةشوطتنتجالأشواطثنائيةالدورةذيالمحرك

فيالأسطوانةولكن،المرفقيالعموددوراتمندورة

لكلقدرةشوطتنتجالأشواطرباعيةالدورةذيالمحرك

دورتين.

منالمكبسيتحركعندما.والمنخفضالعالىالانضغاط

الهواءخ!يطيضغطفإنهأعلاها،إلىالأسطوانةأسفل

انضغاطمقدارعلىيدلرقمالانفمغاطونس!بة.والبنزين

الانضغاطذيالمحركلدىيكونأنالممكنفمن.الخليط

المحركهذاأنأيواحد،إلىعشرةانضغاطنسبةالعالي

وذالمحركأما،السابقحجمهعشرإلىالخليطيضغط

انضغاطنسبةلديهيكونأنفيمكنالمنخفضالانضغاط

العاليالانضغاطذاتالمحركاتوتحرقواحد.إلىثمانية

المنخفض،الانضغاطذاتالمحركاتمنأكثربفعاليةالبنزين

فيهبنزينإلىأعالياالانضغاطذواتألمحركاتتحتاجولكن

.الأوكتانعددانظر:.اللأوكتانمنمرتفعةنسبة

فيالأوكتانمستوىكان،السبعينياتبدايةوحتى

زادفكلما،المضافالرصاصمقدارعلىيعتمدالبنزين

بدأالسبعينياتمنتصفوفي.الأوكتانزادالرصاص

تسمىبأجهزةسياراتهميزودونالسياراتمصنعو

.السيارةعادمفيالملوثاتمنتقللالحفازةالمحولات

ولذأالحفاز،المحولفعاليةيعيقالرصاصأنوجدوقد

قليلبنزيناتستخدمالحفازالمحولذاتالسيارةفإن

وعديمالعالىالأوكتانذاالبنزينلأن،الأوكتان

مصنعواضطر،لذلكونتيجةجدا.مكلفالرصاص

تزيدلكيالمحركاتانضغاطنمسبتقليلإلىالسيارات

الأوكتانالمنخفضللوقودالمحركاتهذهحرقفعاليةمن

.الرصاصوعديم

فىالهوأءمعالوقودخليطاحتراقتنئكلملية.التبريد

إلىحرارتهادرجةتصلساخنةغازاتالأسطوانة

المحركمنالمعدنيةالأجزاءتبريديجبلذلك.م52ء..

البنزينمحركاتومعظمالأجزاء.هذهفستنصهروإلا

تبريدفىعادةالماءويستخدم.بالسوائلتبردللسيارات

.الأسطواناتحولالماءبتدويروذلك،المعدنيةالأجزاء

)رادشر(،مشعاعإلىالساخنيفئالماءذلكوبعد

محركايأوالسيارةمحركيديرهامروحةوهنالك

المشعاعخلالهواءسحبالمروحةهذهووظيفة،كهربائي

الطائرأتفىالتردديةالمحركاتومعظمالماء.لتبريدوذلك

ظهصعلىالمحمولالوزنلتخفيفوذلكبالهواء،تبرد

العسوائل،منالتبريدفيفعاليةأقلالهواءولكن.الطائرة

الخارجىالسطحعلىمعدنيةتبريدجنيحاتتوجدلذلك

إلىالحرارةالجنيحاتهذهوتوصل.الطائراتلأسطوانات

علىالهواءيمركيكبيراسطحاوتكون،الأسطوانةخارج

التبريد.فعاليةتزيدوبذلكالس!هذا

ترتيبان:للصماماتترتيبأشهر.الصماماتترتيب

)ط(.حرفشكلعلىالصماماترأسترتيب-ا

تكون)".حرفشكلعلىالصسماماترأسترتيب2-

بخبإلىجنباالاولالنوعفيوالإخراجالإدخالفتحات

خليطتدخلالإدخالفصمامات.الأسطوانةكتلةفي

الإخراجصماماتأما،الألممطوانةإلىوالهواءالوقود

ذاتالمحركصماماتوفي.العادمإلىالغازاتفتخرج

إلىجنباوالإخرأجالإدخالفتحاتتكون)4(الشكل

العلويالغطاءفي)أيالأسطوانةرأسفيجنب

أسطوانةلكلتكونالسياراتبعضوفى(.للأسطوانة

.للإخراجواثنان،للإدخالاثنان:صماماتأربعة

عددحسبالمحركاتتصنف.الأسطواناتترتيب

ا!لتتابع،المشهورةالأنواعومنوترتيبها.الأسطهوانات

المتعاكس.والأفقى،القطريونصف7،الرقموشكل

الأسطواناتمنفرديعددالقطريةنصفالمحركاتففي

المحركاتمعظمأما.أوتسعأوسئ!،أوخمس،كثلاث

كأرلغ،الأسطواناتمنزوجيعددفلديهاالأخرى

.عشرةاثنتيأو،أوثمان،أوست

عنإماالأسطواناتإلىالوقوديرسلوالهواء.الوقود

لذلكحقن.نظامطريقعنأو)المكربن(الكاربريترطريق

وأمكربنةمحركاتإلىالتردديةالمحركاتتصنيفيمكن

حقنالكاربريتربمانظر:.محقونوقودذاتمحركات

الهواءمنكلعلىيعتمدالاحتراقلأنونظرا.الوقود

تصلالتيالهواء،بكميةمحدودةالمحركفقدرةوالوقود،

يكونأنإماالمحركفإنالقدرةولزيادةالأسطواناتإلى

الشحنالزائدفالمحركتوربينى.شحنذاأوالشحنزائد
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أسطواناتترتيب

البنزينمحرك

كا--جص

كص.ح!!.،!9

لا.6!2

*قي-!حلالاء

لمممرلأ!اك!!ز

ص!7ااض!ط!

!مواحدص!حلهااطتتاسعةشاتالمحرأما.يةرارسحدماالأسصوا،تامرصفاد7أحتم!،اداتأطمحر!طت

ن!عورا!ركأسطوالاتوتوضع.متعاححسةأسعطوالاتالتعاكسةالأفقيةاالاتالأسع!وااديزلل!سرك.الأسطوالاتا

.الأسطواساتاص!الأولارددوعر!الدائريةالمحر!ساتو!ي.اطمحركالرصقياع!وداحوا!ا!ريا

ئرياد

هوأصوربينياأصثعحناذووالمحرك،بمحركتدارمضخة

الهواءمنأحثيراتدفعالمضخت!توكلتا.بعادمتدارمضخة

ويزن،المحركقدردتزيدبذأسكر،الأسطواناتاداخلإلى

51حوافياخبمزينم!واحدةوحدةلحرقالمطلوبأ!واءا

البنزيد.وزنضعم!

التردديالبنزينمحركأجزاء

اكاتالأسصوا!مسكثابتحمي!ط.الأسطواناتكتلة

اصسائاباصبرداهـركصادرإذا،أصحيحام!صانهافي

!اكأو!ايشلة،أسهائ!!الجيصأأس!يمغلقةتحونفالمجموعة

كاتمحرفيو.أسطوانةكلىحولللسائ!!مداخل

وحدةالمحركحوضوالأسطواناتاكتلةتشكلالسيارات

وأالأأ!منيومامنعادةالأسطواناتاكتلةوتصمع.واحدة

اكزهر.الحديد

للروصابسمحما،اتستحدلالتةأنابيب.الأسطوانات

.الأسطواناتاداخ!أسف!وإلىأعلىإلىتتحركالتي

جدا،مصقوأ!ةالأ!مطواناتالهذهأ!داخليةاالجدرانوعحون

لمئالأسطوانةواالم!ضع!ب!تالقفلإح!!امعلىيساعدوهذا

غطاءالمحر!طتبعفروفيلينهما.أضسربامنالغازات

الحديدمنأوخاصمقوىفولاذمنمصنوعأسمطهواكأ

.اناتالأمحصوأاكتلةعلىمضغو!أأحطاءاوهذاالزهر،

كتلةأعلىفيمثبتصبأبقا.الأسطوانةرأدر

ا،سطوانة1رأسمنالاحتراقغرفةوتتكونالأسطواناتا

حرقويتم.ال!صسوقمةالأسعطهوانةامنالعلويوالجزء

تكونأدالمم!شومن،الغرفةهذهفيأ!واءواأ!قوداخليصأ

.واحدةأقصعةورأ!عهاانةالأممصوأا

المرفقيالعموديحم!!تابتهيكل.المرافقعلبة

علبةمنجزءي!صوناصعيرةاالمحرحصاتوفي.وحاملاته

ايلأسطوانة.اكتلةمنجزءا!لهاأوالمرافق

خليطيحترلىعدما.التوصيلوقفبانالمكابس

!عضاغطةقوةالمتمددةالغازاتت!ضنالهواءرالوقود

أ!موداإلىأغوةاهذهأضوصي!!اقضبانوتوص!.المكبس

تسربتمنعحلقات2-6أط!سعه!ر.والمكبس،الرفقي

غرفةإلىالدحولمناكتزليقزيتوحفظالغارات

.ال!حتراق

حركةإلىالتردديةالمكبسحركةيغير.المرفقعمود

وهذه.المرافقأوأصدويراأذرعةصعددوأ،،رانيةدر

فيفمثلا.معينةبزوايابعضعلىبعضهايقومالرافة!

يذالمحركوفي،أجاتالمتتاأسستااناتالأسصواديالمحرك

يةزاوعلىالتدويرأذرعةتقعالأشوا!أااشباعيةأ!دوردا

ثلاثةينتجالمحركفإد،أسذلكونتيجة،021مقدارها

أحمودادوراتمندورةكلفيمتساويةقوىأشواط

منتظمة.عمليةلضمانوذلك،المرفقي

المحبعم!فيالقدرةشوطخلالالقدرةتخزن.الحذافة

يساعدوهذا،الأخرىاالأشمواطاخالألأغدرةاهذه!وتصلهأ

الحذا!.الظر:.ثابتةلسرعةالمرفقيأحمودادورادفي

ال!شواطرباعيةالدورةذيالمحركشي.الصمامات

خليطلإدخالصمامانأوصمامأسطوانةأممليكون

صمامانأووصمام،الاحتراقخزانةإلىأعواءارالوقود

تسمىالصماماتهده.المحترقةأمخازاتالإخراخ

عندأسفلوإلىأعلىإلىتقفزالأنهاالقفازةالصمامات

غيرالأسطهوانةاأعلىفيالفتحةتسمىو.والإكلاثالفتح

ذاتالمحر!!اتمنأمحديداففيالمنفذ.بالصمامألمغطاةا

صماماتمح!المكبسحركةتحل،الأشواطالنائيةالدورة

المنفذ.وي!صشفيغطيفإنهالم!جستحركحلماو،مختلفة

فيالصماماتيفئويغلقأسذياهو.الحدباتعمود

طوأططولهويساوي.المحركدورةأثناح!فيالمناسبالوقت

وفي.إخراجأوإدخالأصماكلعخدحدبةوفيهالمحرك

عمودفإنأشوا!أأربعةمندورتهتت!ضنالذي،المحرك

المرفقيالعمودتروسخلالمعمتمقاي!صنأحصاماتاإدارة

نأالممكنومن.المرفقيأحموداسرعةبنصفيدورأممي

فيأوألمتدلياالمحركصمامرأسفيالحدباتعموديوجد

المرافةط.علبة
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لمحركالأساسيةالأجزاء

فيالأساسيةاالأحزاءا.البنزين

التردديةالشزي!محركات

ارتفعورظماجدا.متشابهه

قصبارأدارت،همطأوالمكبس

المرفقي.العمودالتوصيل

محركأحزاءيوضحوالشكل

،أسطواناتاربعداتسيارة

إل!ضرويإشعالنطام!يها

وفيها.السيارةتشغيللتسهيل

بدلأالوقودحقنظامكذلك

امشهلاكلتو!يرالكاربريترم!

.لوقودا

الحدلاتعمودصمامالوفودحقىطام

الو!ودحط

لم*ص؟لأ

الحعةطمفتاح

الحد

لادامشع!

الكس!حلقاتالمر!قىالعمودم!صئر

ويلكتر

إلتمعالقالص-

أسطوا،-ء-

التوصب!قصي!

القيادةسلسلة

الوقودخزان-أ:علىيشتملالوقود.نظام

لخلطكاربريتر3-الكاربريترإلىالوقودنقلخطوط2-

سحب()مشعبإدخالمشعب4-والهواءالبنزين

وكذلك.الأسطواناتإلىوالهواءالوقودخليطلتوزيع

منالوقودلتنظيفمرشبحعلىالوقودنظاميشتمل

بالهواء،العالقةالاوساخلإزاحةهواءومنقي،الشوائب

النظاميشتملوأحيانابالوقود.سيختلطالهواءهذالأن

الكاربريتر،انظر:.المحركسرعةمنليحدمنظمعلى

الآلي.الضابط

بدلأالوقودحقنبنظامالبنزينمحركاتبعضوتعمل

الوقودخليطتوزيعفيوالتح!صمالكاربريتر.نظاممن

ومنالكاربرشر،نظامفيمنهأفضلالحقننظامفيوالهواء

المرسلةالغازاتولقللالوقودالحقننظاميوفرأنالممكن

الوقود.حقنانظر:.العادمإلى

يشتملوقدأكثر،أوجزءمنيتكون.العادمنظام

منالمحروقةالغازاتلتجميعبمالعادممشعب-أ:على

المحروقةالغازاتلحمل،العادمأنبوب2-الأسطوانات

انظر:.العادمغازاتصوتلخفض،صوتخافض3-

.الصوتخافض

الضروريةالكهربائيةالدائرةهو.الإشعالنظام

الأسطواناتفيإحراقهأووالهواءالوقودخليطلإشعال

البطاريةتنتجاسميارةوفي.مختلفةأوقاتفيالختلفة

طريقعنالكهربائيجهدهيزادالذىالكهربائىالتيار

موزعطريقعنالعاليالجهدتيارويحمل.حثملف

المكبسوصوللحظةعندألعمطوانةلكلالكهرباءيوزع

الكهربائي،التياريقفزهناك.الانضغاطشوطأعلىإلى

خليطويشعل.التوصيلطرفيبينفراغفجوةخلال

داخلمحفوظينالتوصيلطرفاويكونوالهواء.البنزين

انظر:.الإشعال)شمعة(قابستسمىعازلةمادة

.الإشعالبمالبطارية

إلكترونى.إشعالنظامفيهاالسياراتوبعض

كالمكثفإلكترونيةأجزاءالنظامهذاويستخدم

وللتحكمالإلكترونيالإشعالجهدلإنتاجوالترانزمستور

كلإلىالكهرباءالإلكترونيالاشتعالأنظمةوتوصل.فيه

الأنظمةوتحتاج.موزعطريقعنأومباشرةإماأسطوانة

تحسنكما،العاديةالأجهزةمنأقلعنايةإلىالإلكترونية

.المحركأداءمن

عاليكهربائىتيارإنتاجفيمكنالطائرةمحركفيأما

والمغنيط،الإشعالقوابسإلىوإيصالهمغنيطمنالجهد

المغنيط.انظر:.يعمللكيبطاريةإلىلايحتاج

الأجزاءبينعازلآزيتياغشاءيكون.التزييتنظام

ولحفظ،الاحتكاكمنالنابخالتآكللمخعالمحركمنالمتحركة

التزستأنظمةأنواعمنالرئيسيانوالنوعانباردا.المحرك

الرطبالحوصهما:الأشواطرباعيةالدورةذيللمحرك

يكون،الرطبالحوضذياىكوفي.عالجافوالحو

فيأما.المرافقعلبةأسفلفيالمحركبداخلموجوداالزيت

فيموجصدايكونالزيتفإن،الجافالحوضذيالىك

مستقل.زيتخزان

مثل،الأشموأطالثنائيةالدورةذواتالمحركاتوبعض

والدرأجات،الحشائشتشذيبآلاتفيالمستخدمةتلك
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البنزينمحركيعملكيف

الأشواطالثنائيةالدورةذو

الظر،والإدحالالانفساطشوطيحلالاالأسطهوالةأعلىإلىالم!صس!يتحركعدماالدورةتدأ

!عويضعطالتاليةللدورةالمراشقعلبةداحلإلىا!قودواالهواءحليصأاط!صسريسحص.الش!

الإشعالقابسيضعل،الأسطوالةاأعلىإلىالم!-!يصلوعدما.الأسطواسةاليأصلادالموجوالحليط

)أسفلالشكلانظروالقدرةاحادماتوطأح!مرأسفلإلىالمكسرالمحترقةاحاراتاسدشعر،الحليصأ

الأسطوانةاحديدحليطويدح!!،لحروجالعا!اتتدأ،العادممسفدصاط!صس!يبعدحيمماراجسار(ا

ا!.ال!دحاممفدحلاامن

محمس

ا!وا!دحل

الوفود"

ا!وااحليط

خاللإدواالانفغاطفوطا

!مع!ص

والقدرةالعادمشوطا

حاللإدا

الهواءحليط

ا!قودوا

وذالمحركيعملكيف

الأشواطالرباعيةالدورة

د!والوقود.الهواءحليطوتسح!الأسطوالةأسفلإلىالم!صسريتحركعدماأ!الإدحاالشوطالدورةتدأ

يشعلالانضعاطشوط!ايةوفي.الأسطهوانةأعلىإلىمتحر!صاي!صلىعمدماالحليطهدااطحس!يصعطدا!

يتحركدلكبعد.القدرةلتعوطأح!!مرأسما!إلىانم!صص!المحترقةاعاراتا!شدحالحليطأ!الإشعاقا-!

اعادم.اشرطحلالالحارخإلىالمحترقةالعاراتدا!عا،أحرىمرةالأسطواسةأعلىإلىاطحبمم!

الإدحالاصمام

!!

،8

خاللإدالثوط

حامط!صع!ا

ا!واءاحليصأ

والوق!!

أسفوالة

تحعاث!ص!قا

!"

الراىةعلسة

لانضغاطاشوط

تحكرةعارات

لقدرةاشوط

محترقةعارات

العادمصمام

دملعاافوط
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مستقل.تزييتنظاملديهاليس،والقوارب،النارية

التزييتزيتمنقليلايخلطونالمحركاتهذهفمستخدمو

الثقيلةالأشواطالثنائيةالدورةذواتألمحركاتأما.بالبنزين

المحركاتفيالموجودةالأنظمةتشابهتزستأنظمةفلديها

الأشوأط.الرباعيةالدورةذوات

البنزينمحركلطور

القديمةالداخليالاحتراقمحركاتاستخدمت

سيسلالكاهنقدمفقدوقودا.البنزينمنبدلأالغازات

عامإنجلترأفيالفلسفيةكمبردججمعيةأمامعلميابحثا

خليطبانفجاريدارمحركمعتجاربهفيهيصفأم،082

محركأولهوألمحركذلكأنويعتقدوالهواء.الهيدروجين

بالغاز.عمل

وليميسمىآخرإنجليزيمخترعسجلكذلك

يضغطغازمحركاختراعبراءةأم838عامفي،بارنيت

أحاديةأممطوانةذابارنتمحركوكانالوقود.خليط

عندأولأالانفجاراتوتنشأ،أسفلوإلىأعلىإلىالحركة

ألممفله.عندوثانياالمكبص!أعلى

عاملانوارإتيانجوزيفجانبنىفرنساوفي

وكان،عمليداخلياحتراقمحركأولام086

الأحاديالمحركهذاوقودا.الشوارعإنارةغازيستخدم

بدايةومع.مركميإشعالبنظاممزودأكانالأ!عطوانة

المحركاتهذهمن004هناككانأم865عام

والخراطةالطاعةأعمالفىباريص!مدينةفيتستخدم

حرطتمنواحدالانوارركبولقدالماء.ومضخات

.خامزيتمسيارةفىالبنزين

روثثما،دوبوهوآخرفرنسيصممأم862عاموفي

يخفذلمولكنهالأربعةالأشواطذيألمحركفكرةالورقعلى

نيكولاسالألمانيانقامأرئممنواتوبعد.التصميمهذا

يناحدغازمحركببناءلانجن،ويوجينأوتو،أوغعست

.أشوأطأربعة

أربعةذيبنزينمحركأولديملرجوتليبوصمم

زميلالمصمموهذا.امء88عامفيناجحأشواط

كارلالألمانيقامالسنةنفسوفيولانجن.أوتوللألمانيين

ألمحركاتتلكوتشبه.ناجحبنزينمحركبتصنيعبنز

فيتصمنعالتيالبنزينمحركاتبعيدحدإلىالقديمة

التطوراتعنمعلوماتعلىوللحصولالحاضر.الوقت

.السيارةانظر:.البنزينمحركفيالأخيرة

الهواءتلوثفيالتحكم

وقدللهواء.ملوثةعناصرالبنزينمحركاتتنتج

منبهاالمسموحالنعسبالصناعيةالدولمعظمحددت

هذهإلىوللوصول.السيارةعادممنالمنطلقةالغازات

علىالتعديلاتمنبالعديدالسياراتمصنعوقامالنسب

فيالحفازالمحولتركيببدأوافقد.محركاتهمتصميم

منالملوثةالغازاتإخراجمنللحدالجديدةالسيارات

.العادم

إلكترونيا.فيهالتحكميتممحركالانالسياراتوفي

نظامعندأكسجينيمجعرهذاالتحكمبنظامويوجد

يرسل،ينبغيكماالحفازالمحولأداءيكونلافعندما.العادم

المحركفيالإلكترونيالتحكممعداتإلىإشارةالمجسهذا

أداءلتحسينوذلكبالهواء،البنزينخلطنسبةتعدللكي

السياراتتستخدبمأنمستقبلاالممكنومنالحفاز.المحول

احتراقلان،البيئةتلوثمنللحدوقوداالهيدروجين

الضرر.عديمالماءينئبخارالهيدروجين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البنزينمحركمنأجزاء

المغ!يطالوقودحق!لإشعالا

التحتمغيلمفتاحالالىالضابطالمطارية

لحتامل!ربريزالكالحدافةا

صلةذاتأخرىمقالات

المحركالبخاريالانسداد

الحرال!حتراقمحركالبترول

اسدواراالمحرككارلبز،

الديزلمحركال!وربدب

المحركعملمحماطجوتلي!ديملر،

الحفازالمحولالسيارة

التحمدمماومالطائرة

الحركةناقلالح!همانيةالقدرة

إتيانحوزيفجادلا!ار،

بالطاقةيعملمحرذللقاربالخارجيالمحرك

هذأيقوم.القارببمؤخرةومتص!!،بالبترولأوالكهربائية

)أداةبداسرةمتصلرأسيإدارةعمودبتشغيلالمحرك

.الامامإلىالقاربوتدفعالماء،تحتتدوردأفعة(

شعيوعاالمحركاتأكثرالبتروليةالخارجيةوالمحركات

وأ،الشكلأفقيةأسطواناتألمحركاتولهذهواستعمالأ.

منعددعلىالمحركيحتويوقد)7(.الرقمشكلعلى

وأألممطوانتينأووأحدةأس!انةمابينلمجراوخالأسوانات

المحركاتأما.أسطواناتثمانيأوستأوأرلغأوثلاث

لأن،البتروليةالمحركاتمنأقلاستعمالهافإنالكهربائية

باستمرار.شحنإعادةإلىتحتاجبطاريتها

أعلىوتعطيعاليةبسرعةالخارجيةالمحركاتتعمل

000.4بينتتراوحالدوراتمنعددعندلهاقدرة

المحركاتمنأنواعوهناك.الدقيقةفىدورة00.6و.

تستعملوهي.بطيئةبسرعاتللعملالمصممةالصغيرة
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!اتا!رهدهتعطواصقار!.اصرةممؤ!تصللقاربالخارجىالمحرك

اكبترشأية.قةا!ااكاأرال!حمركاثيةلالطاقةإما

أتحارباحلفصمارةحيصأبجروذأسكبالصنارةللصيد

.المتحرك

البخارية.القواربسباقأيضا:انفر

الداخلىال!حتراثمحركاتمننمطالدوارالمحرك

هو،ألمانيمهندسقام.المكبسمنبدلأالدواريستعمل

سعماه،عمليدرارمحركأوليربتموأفان!ول،فلكس

العشرينالقرنمنالخمسينياتفيوذلكفانكل،محرك

الشكل.مثلثتصميمهدوارالمحركولهذا.الميلادي

؟جوهوعدةمنالم!جسيالمحركعنالدوارالمحركيختلف!

الم!جسيالمحركمنعدداأقلأجزاءلهالدوارالمحركفمثلا،

البنزينيستعملأسدوار،االمحركأنكما.القدرةفيالمماثل

ب!!ايةالوقوديحرقفإنه،ومبرلك.االلأوكتانامنخفضر

منمزيداوينفثأ!قود،امنمزيدايستعم!وهكذاأقل،

الناتج!توالاهتزازأ!موضاءافإنوكذأك.الملوثةأمحادمامواد

ينئكنمماالمقيفرعلىيكونادي!ضادانالدوارالمحركعن

المحركيعمل،العاليةالسرعاتوفي.المكبسيالمحرك

فيأما.الم!جسيالمحركمن،وأنعمأهدأبصورةالدوار،

مزيداصيحدثأ!دوار،االمحركفإن،المنخفضةالسرعات

بدءعندالدوارالمحرككانو.الاهتزازاترالضوضاء

المكبسيالمحركمنوزنا،وأقلحجما،أصغراستعماله

منالأولىأصشواتابحلولأنهإلا،أغدرةافيأسهايساوي

منالمصانعأصحابأنتجأ!عث!!ين،االقرنثمانيسيات

هو-ما،أ!زناالخفيفة،الحجمالصعيرةالمكبسيةالمحركات

.الدوارةصاتالمحرمرأكفأ-بالمقارلة

المحركفيجزءينأهمالدوار.المحركيعملكيف

الشكلذاتوالغرفةالشحل،اشلثأسدواراهما:أسدوار،ا

المدببةأطرافهتلمسبحيثأسدواراويتحرك.الخاص!

أقسامثلاثةإلىلذلكنتيجةتسقسمأضيا،الغرهشةجدران

.الاحتراقعمليةمنمختلفجزءمنهاك!!فييحدث

منهاأعلدواراتعدةعلىارأ!دراالمحركيشتم!وقد

به.الحاصةغرسته

الذيالمكبسيالمحركشأنشأنهأ!دوار،االمحركاويقو

دورةلإتمامخطواتبأربع،الأشواطارباعيةدورةيؤدي

الانضغاط2السحب-أ:هي،كاملةواحدةاحتراق

خطوةوأثناء.العادمانفلات4القدرةأوالتمدد3-

الهواءمنللاحتراققابلخليطأحرفةاإلىيدخا!،السحب

قابساأوإشعالقابسفيشع!!،الخليصأينضغصأآ،والبنزين

التيالغازاتتمددالاحتراقعنوينتج،الخليطإشعال

بطردفتقوم،العادمانفلاتخطوةتأتيث!اأ!دوار.اتحرك

.المحركمنالمحترقةالغازات

مكبسكليتحركأن،الم!جسيالمحركفي،يلزمر

.الدورةلإكمالمراتأربعيتوقفومرت!ت،وذها،جيئة

بصفةفيعم!الدوارالمحركأما.البنزينمحرك:انف!إ

كاملةلفةكلمع،احتراقدوراتثلاثيتمفهو.مستمرة

،للقدرةاشمواطثلاثةعمهاينتجللدواردورةحط!رللدوار.

المثلثبالدوارالمتصلالفعليةأغدرةاعمودإنحيث

الدوارتحرككلمامراتثلاثمحورهحوليدورالشكل

يعطيالدوار،أحاديالمحركفإنهكذا،ر.واحدةدورة

عمودمندورةلكل،القدرةأشواطمنواحداشوطا

فيعطيالمكبسيالمحركأما.محورهحول،الفعليةالقدرة

تحركمن،أخرىدونمرة،أغدرةاأشواطمنواحداشوطا

الدوارثنائيالمحركفإنولهذا.أسطوانتهأسفلىإلىالمكبص!

المكبسيالمحركمنالناتجةأغدرةاأشواطعددنفسيوأسد

الأربع.االأ!عطواناتاذي

العناصربتطويرفان!شلفلكسقام.تاريخيةنبذة

القرنمنالخمسينياتأوائلفيالدوارللمحركالأسامعيةا

والباحثونفانكلحصانم،5891عامبحلولر.العشرين

.المحركتصميمأنجزواقد،كاتللمحرألمانيمصنعفي

البداية،فيالتصميماالسياراتمصانعأصحابرفض!وقد

أضشغيلى،االعمروقصرأ!قود،امنيوفرهماقلةبسبب
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يعملكيف

الدوارالمحرك

داروكلط.خا!ةلأزر!الاحتراقعردفيوذلكالمكاسمنلدلاأحشكلامتلتةدواراتالدوارالمحركفييستعمل

اهـ-أ:هىالخطهواتهذه.القدرةتولدالتيوهيالحطواترباعيةبدورةتقومالثلاثةأضلاعهمنك!!الىادوار

.العادما!لات-4القدرةأوالتمدد3-الانضغاط2-

السحبفتحة

الاحتراقعرشة

!ع!9"

السحب

ا!واءباالمحلوطالوقوديسحب

عندماالمحركداخ!!إلىالنقي

للدوارالمدب!الوفيحتار

شتحة!طةلتسكلفىوالمبين

السح!.

لهواءوالوقوداخليط

!خا"8

اعمود

لانفغاطا

لوقوداخليطبصغصأرلدواايبدأ

الطر!ىيجتازعدماءلهواوا

فتحةأ!دوارافيالتاليالمدل!

أحمح!.ا

وضآلةالدوار،المحركبساطةولكن.التلوثمعدلوارتفاع

ضمرعأنبعد،الاهتمامجذبتماسرعانتكلفته

سععىوقد.المشكلاتهذهبعضح!!فيالمهندسون

وألمانيا،،اليابانفيالسياراتمصانعأصحابمنأحديدا

وأسكن.فعالةدوارةمحركاتلتطوير،المتحدةوالولايات

المشكلاتكانت،العشرينالقرنمنالثمانينياتبحلول

أصحابمنالعديدجهودقللتقدأطمحركالأصلية

.المحركالمصابلتطوير

الت!ثغيل.مفتاح:أيضاانظر

الاحتراقمحركاتأنواعأحداديرل!ك

تستخدم.الثقيلةالاعمالفىعادةيستخدمالداخلي

والجراراتالكبيرةالشحنعرباتفيالديزلمحركات

الطرقإنشاءومعداتوالتراكتوراتالكبيرةوالحافلات

والبواخرالغواصاتلإمدادكذلكوتستخدم.الثقيلة

،الصغيرةالمدنفىالكهربائيةالقدرةمحطاتومولدات

بمحركالسياراتبعضتعملكذلك.اللازمةبالقدرة

.يزللدا

منرئيسياننوعانهناك.الديزلمحركيعملكيف

فييوجدال!ولالنوع.الداخليال!حتراقمحركاتأنواع

الإشعالمحركويسمى،السياراتمحركاتمعظم

إشعالوقوابسكهرباءالمحركهذاويستخدم.الشراري

محركانظر:.المحركأسطواناتفيالموجودالوقودلإشعال

محركفهو،الديزلمحركأي،الثانيالنوعأما.البنزين

لتمعالال!قابس

ئج!لم!صاخما!1ء

مممدامحترلةغازاتالإحراج

الطاقةأوالتمدد

الحليط،الإشعالقاسيمتمع!

وتحركالمحترقةالغازاتفتتحدد

.ال!حراخعمودحولالدوار

العادمغازاتاحادماأخاز

العادمانفلات

حلالمىالمحترقةالغازاتتحرخ

يكشفهأدبعدالعادممنفد

تبدأث!اللدوار.المدبالطرف

جديد.م!الدورة

بداخلمحجوزهواءأييضغطعندما.انفغاطىإشعال

مكبسوكلترتمقالهواءهذاحرارةدرجةفإن،أسطوانة

ذلكوبعد.أسطوانةبداخلهواءيضغطالديزلمحركفي

تلقائياويشتعل،للاشتعالقابلاخليطاويكونالوقوديحقن

أ!مغط.اتحت

تتطلبالتيالوقود،زيوتالديزلمحركاتتحرق

الوقودأنواعمنأرخصتكونوبالتاليأقل،تكريرا

مثلأعالىدرجاتإلىتكريراتتطلبالتى،الأخرى

الطاقةتحويليتم،الاحتراقعمليةوخلال.البنزين

ترتفع.حراريةطاقةإلىالوقودفيالخزونةالكيميائية

إلىتصلقدحرارةدرجةإلىأسطوانةكلبداخلالحرارة

حواليإلىالضغطزيادةإلىيؤديممام4842.

إلىالمكابسالعاليالضغطهذايدفع2.كجماسمأ00

العمودالأسطواناتوتدير.الأسطواناتمنالأخرىالجهة

يعطيالويقةوبهذهبينها،تصلقضبانطريقعنالمرفقي

أخرىوأنواعاالالاتلتحريكدورانقوةالديزلمحرك

.المحركاتمن

داخلالموجودالمضغوطالهواءيشعلولكي

درجةعندالهواءيكونأنفلابدالوقود،الأسطوانات

مقدارعلىالهواءحرارةدرجةوارتفاع.معينةحرارة

الشغلوهذاالهواء.لهذاالمكبعي!ضغطعنالنابخالشغل

حجمإلىالانضغاطقبلالهواءحجمالنسبةعادةيقاس

اللازمةالانفغاطنسبةوتعتمد.الانضغاطبعدالهواء

ففي.المحركأسطواناتحجمعلىالوقودلإشعال
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محركيعملكيف

الدورةذوالديزل

الأشواطرباعية

خاللإدالثوط

ويضغطالمكس!،ويرتفع.الأسطواسةهواءويسحصأسملإلىالمحبممسحركعمدماالدحول!شوطالدورةتبدأ

لإنهالأسطوالةا!ىا!قودايدحلوعدما.م0485حواليإلىالحرارةدرحةترتفعالأ!معاطاشو!وحلالالهواء.

لشوطأسفلإلىالمكبسالاشتعالهواءيحدتهاالتيالعاراتوتديعلاسمحار.ويحترقالساحن،اكواءلاجمحتلط

الأسطوالة.حارحات!قةامحاراتايطردرأعلىإلىالمكميتحركالعادمشرطوحلال.اغدرةا

العاصمام

!حضتراط

!ح!

لعادماشوطةلقدراشوطالانفمغاطلثوط

حوافيا،ممضغاهـأ1نسبةت!صت،أعبجرةااناتالأسصوأ

أإتصافتمدأصغيرة،االاتالأسصوأشيأما\،:أ3

.أ:41،ءالمتوسطويبلغ.أ:02

يحقن،المكبسانضغاطشوطنهايةمنوبالقرب

جيدا،بالهواءالوقوديختلطولكي.انةالأسصوأفيالوقود

قبلعادةالاحتراقويبدأ.عالضغطتحتيرشالوقودفإن

زيادةالممكنومن،بقليلالمكبسانضغا!أشوطنهاية
زيادةطريقعنيزأ!أولامحركاتمنالمولدةالقدرة

أ!واءالهايحقنالتيالطريقةهيأصثعحناوزيادة.الشحن

الوقود.حقنان!:.الأسطهواناتداخلعالضغطتحت

أخرىبعبارةأو،عاليةحراريةكفاءةالديزللمحركات

الوقودفيالخزنةالكيميائيةالطاقةتحويلعلىالقدرةلها

وقوداتحرقتالمحرحطهذه.شغلأو،ميكانيكيةطاقةإلى

تحتالثقيلةالأعمالأداءعتهاوباستصاأ،البنزينمنأرخص

الديزلمحركاتفإنأحسببالهذاجدا.أ!معبةاالظروف

الثقيلة.الأعمالفىمرغوبة

رئيسياننوعانهناك.الديزلمحركطتأنواع

أشواطعددفيالنوعانهذانويحتلف!.الديزللمحركات

،وإفراغهواءانضغاطدورةلإكمالالمطلوبةالم!ضر

يقطهعهااكتيالمسافةهووالعتموطجديد.هواءوإدخال

كاتمحرفياشئيسيانوالنوعانواحد.اتجاهفيالمكبص

الأشوا!أااشلاعيةالدورةذوالمحرك1هما،الديزل

.الأشواطأضنائيةاالدورةذوالمحرك2-و

كليتحركالأشواطالرباعيةالدورةذيالمحركوفي

ل!يأعلىوإلىأسف!!إلىثمأعلىوإلىأمعفل،إلىم!صس

الهواءيسحبالأولالسفلىالشوطر.صاملةدررةي!صما

يضغطالأولالعلويأسشوصأوا،الأسصوانةاداحلىإلى

والشوط.القدرةشوطهوالثانيأسسفلىاأسثموطواالهواء.

يحتاج.الاحتراقعنالناتجةالغازاتلإفراغالثانيالعلوي

واحد،صمامينإلىالأشواطاشباعيةأسدورةاذوالمحرك

الهواء.ل!دخالوالاخرللإفراغ

يحدثالأشواطالثنائيةالدورةذيالمحركوفي

فيفتحاتخلالمنالنقيأ!واءاوإدخالالإفراخ

شموطأو،السفليالحركةشوطنهايةعندالأسطهوانة

وذوالمحرك.الانضغاطشوطهوالعلويالشوط.القدرة

تملكالمحركاتهذه.صماماتإلىلايحتاجالشوط!!

المحركاتتملكهاالتيالقدرةأشواطضعفدورةأممل

ذاتالمحركاتتستخدم،الأشمواطاالرباعيةالدورةذات

قدرةإلىحاجةهناكتكونعندماالأشواطالثنائيةالدورة

صغير.محركفيعالية

رودلفاممعلىالديزلمحركسمي.تاريخيةنبذة

علىديزلوحصل.اخترعهالذيالألمانيالمهندلر،ديزل

وبنىأم298عامالمحركلهذاتصميمهعلىاختراعبراءة

يقتله،أنوكادالمحركانفجر.أم398عامفيمحركأول

ونجح.شرارةبدونيشتعلأنيمكنالوقودأدأثبتولكنه

جاءوأخيرا.أم798عامفيمحركأوأ!تشغي!!في

اذالديزلمحركوطوركلاركأسددوجاانسيرنيالبريصاأ

.الأشعواطاالثنائيةالدورة

عملمحللبمرودلف،ديزلبمالسيارة:أيضاانظر

.طرةلقاا،المحرك
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الهيدروليكى.المحركانظر:.السائليالمحرك

قدنموذجيتجريبيقدرةمصدرستيرلئجمحرك

النقلووسائلوالسفنالسياراتفىمايومايستعمل

منللهواءتلويثاوأقلأكثر،بكفاءةيدوروهو.الأخرى

.ال!خرىالمحركاتمعظم

الإغلاقمحكمةأسطوانةالنموذجيمشيرلنجلمحرك

خلالالغازيمر.الهيدروجينأوالهيليومغازعلىتحتوي

وتبريدتسخينلعمليةنتيجةالضغطتغيراتمندورة

فيجزئياالغازبتسخينالمجددتسمىأداةوتقوم.متبادلة

حرارةيوفرالأسمطوانةخارجسخانوهناك.الدورةبداية

وأالبارافينأوالزيتأوكالديزلوقودبحرقإضافية

عنالغازبتبريدالمجدديقوم،الدورةنهايةوفي.الكحول

حرارته.امتصاصطريق

ستيرلنجمحركيعملكيف

لد!!مكسالقدرةمكس

ساحنعارمجددساردعازمرفتيدراع

كا،حلا

/!5ص

اصديل.االمكسلحوالقدرةمكسىيتحركعدما!تيرلححمحركدورةتدأ

المجدد.إلىيرتمعالمكسعسليرالماردالهواءتجعلالحركةهده

رررى15

تمالمجددفىالماردالهواءويسصالقدرةمكس!لحوالديلالمكبصيتحرك

الديل.المكس!حل!الموحودالمراغفىالساحنالهواءيدح!!

كايتمددالعارتجعلإصا!يةحرارةالأسطوانةحارحالموحودالسحاديوفر

.قدرةشوطفييتحركادالقدرةومكبسالديلالمكسم!كلايحعل

،ص!يبماا!ل!

حلالليحريأحرىمرةالغاردافعاالأصلىموقعهإلىالديليرحإلمكبص

يرأحرىمرةللدحولالماردالهواءويعود.حرارتهيمتصالديالمجدد

المكسين.

دوريةلتغيراتلخضوعهنتيجةوينكمشالغازويتمدد

إلىالقدرةمكبصتحريكإلىيؤديوبذلك،الضغطفي

يربطقضيبوهناك.الأسطوانةداخلوالأمامالوراء

لمكبسالتردديةالحركةيحولمرفقيبعمودالقدرةمكبس

بدورههذاويؤدي.الإدارةلعموددائريةحركةإلىالقدرة

الغازلضغطوالأمامالوراءإلىبديلمكبستحريكإلى

ألمجدد.خلال

باختراعأسكتلنديدينرج!!ستيرلئوهوروبرتقام

تدخلولم.أم681عامباسمهسميالذيالمحرك

تكلفصناعتهالأنالعامةالخدمةفيستيرلنجحمحركات

الرئيسيةالصعوباتأنويلاحظ،الاخرىالأنواعمنأكثر

تعقيدهافيشلخصمشيرلنجبمحركاتتحيطالتي

إغلاقلماحكامالمتعلقةوالمشاكلالحراريالتبادلومتطلبات

درجاتعندبالهيدروجينالاحتفاظوصعوبةأسطواناتها

مرتفعة.حرارة

)المحركاتالطائرةانظر:.الصاروحيالمحرك

)المحرك(.الموجهةالقذيفة(بمالصاروخية

محرك(،النفط)نقصالسيارةان!:فائكل.محرك

.الدوارامحركالبزين(،محركات)أنواعالبنزين

إدىالكهربائيةالطاقةتحولآدةالكهربائيالمحرك

المحركاتوتستخدم.عمللإنجازميكانيكيةقدرة

مثلميكانيكيةومعداتآلاتعدةلتشغيلالكهربائية

الكهربائيةوالمكانسالتكييفوأجهزةالملابمم!غسالات

الكهربائيةوالمثاقبالخياطةوآلاتالشعرومجففات

الأدواتالمحركاتمنشتىأنواعوتشغلوالمناشير.

العملتسهلالتيالمعدأتوأيضا،والروبوتات،الميكانيكية

المصائ.داخل

كبيرا.تنوعاالكوبائيةالمحركاتوسعةحجمويتنوع

وأيدساعةداخلبوظائفهيقومصغيراجهازايكونفقد

الذيالوقتففى.بالقدرةثقيلةقاطرةيمدضخمامحركا

الأخرىالمطبخأدواتومعظمالخلاطاتفيهتحتاج

بسيطة،لقدرةفقطتحتاجلأنهاصغيرةكهربائيةلمحركات

تعقيدا،وأكثرأكبرمحركاتاستخدامالقطاراتتتطلب

كبيراجهدايبذلأنعليهالحالةهذهفيألمحركلأنذلك

قصير.وقتفي

نوعانهناك،المستخدمةالكهرباءنوععلىوبناء

المتناوببالتيارتعملمحركات-ا:للمحركاترئيسيان

المتناوبالتياريعكص!المستمر.بالتيارتعملمحركات2-

التياروهو.الثانيةفيمرةستينأوخمسينسريانهاتجاه

المستمرالتيارمحركاتوتستعمل.المنازلفيالمستعمل
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جمس**؟ل!!ع

س*!لا؟ظبم

الكهربائىالمثقابالشعرمجفف

قطار

المستمرالتيارويسير.المنزليةالأدواتاشابفيبش!ولأيضا

البطارية.هوالرئيسيومصدره،فقطواحداتجاهفي

لتشغيلشائعااستخداماالمستمرالتيارمحركاتوتستخدم

باديءيستحدمأنهكما.المصانعفيالمي!صاني!صةالمعدات

التيارانو:بالبنزلن.تعملالتيالمحركاتفيتشغيل

الكهربائى.

كهربائيةمغالطعلىال!رلائيةالمحركاتوتعتمد

الميكاني!جمة.المعداتأوالالاتلإدارةاللازمةلتنئالقوة

ال!ئهربائيبالمحركتدارالتيالمعداتأوالآلاتوتسمى

بالحم!.المحركإدارةعمودويوصل.الحمل

أساسيةمبادئ

مبادئثلاثةعلىالكهرلائيالمحركتشغيليعتمد

مغنطهيسيا،مجالأالكهربائيالتياريولدأ-:رئيسية

الأقطابموقعالكهربائيالمغنطسشيأضيارااتحاهيحدد2-

تتنافرمأوالمغنطيسيةالأقطاباتتجاذب3-،المغنطيسية

بعضها.

مجالأيولدسلكخلالكهربائىتياريمرفعندما

ملفهيئةعلىالسلكلفتموإذا.السلكحولمغنطسيا

حوليتعاظماالمغنطيسيالمجالفإن،معدنيقضيبحول

الترتيبوهذاممغسطا.المعدنيالقضيبويصبحالسلك

بسيط،كهربائيمغنطيسهوأطلصاوسلكللقضيب

المغنطيسانظر:.وجنوبيشماليكقطب!!نهايتاهوتعمل

لكهربائي.ا

التياراتجاهبينالعلاقةتوضحالتيالطرقوإحدى

امسك.اليمنىاليدقاعدةهيالمغنطيسيةوالأقطاب

الملفهذاواعتبر،اليمنىيدكفىملفهيئةعلىسلكا

إلىتشيربحيثحولهأصابعكلفكهربائيا.مغنطيسا

الشماليالقطبإلىالإبهامإصبعيضيرعندهاالتيار،اتجاه

التيارسريانحالةفيإلاالطريقةهذه!تنصبةأشلاالمعسصيسىا

السالب.!أ!ااإلىالموحبأطر!امن

الحالهوكماتتنافرالمتشابهةالحغمطيسيةبالأقصاأر

الختلفةالمغنطسيةوالأقطابشمالي!ت،لقطبينأسسبةبا

بينمغنطيسيقضيبتعليقتمفإذابعضها.معتتجاذب

حتىسيدورفإنه،حصانحدوةهيئةعلىمغنطيعمرطرفى

لمغنطيسالجنوبيالقطبمقابلفيالشماليقطبهيصبح

لمغنطيسالجنوبيالقطبيكونحينفي،الحصطنحدوة

حدوةلمغنطيسالشماليأغطبامقابلفيالقضيب

الحصاد.

الكهربائىالمحركأجزاء

كهربائيموصلمنأساساال!!ربائيالمحركيت!صن

ثابت.لمغنطسوجنوبيشماليقطبينب!تموضوعدوار،

بينماالأرماتور(،)غلافالحافظةباسمالموصلويعرف

أيفعاوهناك.المجالبنيةباسمالثابتالمغنطهيسيعرف

المحركاتمنكثيرفيضرورياجزءايعدأسذيااللبدل

المستمر.التيارمحركاتوخاصةالكهربائية

داخلمغنطسيامجالأالمجالبنيةتولد.المجالبنية

فض!خطوطمنالمغنطيسيالمجاليتكونحيث،المحرك

فيالمجالبنيةوتتكون.الثابتالمغخطيسقطبيبينتوجد

دائممغنطيسمنالبسيطالمستمرالتيارمحرك

الأكبرالمحركاتبعضوفيالمجمال.مغنطيسيسمى

منأكثرمنالمجالبنيةتتركبتعقيداوالأكثرحجما

مصدرطريقعناسكهرباءباتتغذىكهربائيمغنطيس

.المجالملفاتالكهربائيةالمغانطهذهمثلوتسمى.خارحي

أسطوانيةتكونماعادةالتي-الحافظةتصبحالحمافظة.

وهيخلالها.منالتياريمرعندماكهربائيامغنطسا-أصشكلا

وتدور.الحم!!إدارةمنتتم!شحتى،إدارةبعمودمتصلة

بينالصغيرةالبسيطةالمستمرالتيارمحركاتفيالحافظة

مقابلاالشمالىقطبهايصبححتىالمغنطيسيالمجالأقطاب

لتغيرالتياراتجاهعندهاويعكس.للمغنطيسالجنوبىللقطب

القطانفيتنافرجسوبيا،قطباليجعلهالشماليالحافظةقطب
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وأجزءينإلىمقسمةحلقةمنا!لستمرالتيارمحركفيوعندما.دورةبنصفتقومالحافظةيجعلمما،الجنوبيان

وتتصل.الحافظةمقابلالإدارةعمودفيومثبتةأكثر،للمجالالختلفينللقطبينمقابلينالحافظةقطايصبح

الختلفة.دالأجزاءالحافظةملفاتنهايات.أخرىمرةالتياراتجاهيتغيرأخرىمرةالمغنطيسى

القدرةمصدرمنالقادمالكهربائيالتياريوصلالحافظةتدورالتيار،اتجاهفيهاينعكسمرةكلوفي

.الفرشاةتسمىصغيرةقطعةطريقعنبالمبدلالخارجيلاعندماالدورانعنالحافظةوتتوقف.دورةنصف

للمبدلالآخرالجانبفيموضوعةأخرىفرشاةأيضاوهناكلاتقطعفإنهاالحافظةتدوروعندماالتيار.اتجاهينعكس

وعندما.القدرةمصدرإلىوإرجاعهالتيار،حملعلىتعملوينتج.المجالبنيةتولدهاالتيالمغنطيسيةالقوىخطوط

التيارتلتقط،الأولىمإلفرشماةالحلقاتإحدىتتصلللقوةالمعاكسالاتجاهفيجهداالمغنطيسيالمجالقطع

تقعوعندما،الحافظةعبروترسلهالفرشاةمنالكهربائيالدافعةالقوةيسمىالكهربائيالجهدوهذأ.المحركة

الأقطابلعدالحافظةعلىتتكونالتيالمغنطيسيةالأقطاب،الحافظةدورانسرعةمنتقللالتيالمعاكسةالكهربائية

مارةدورةنصفالحافظةتدور،المجاللمغنطسالمتشابهةيديرألمحرككانفإذا.تحملهالذيالتيارمنتقللأنهاكما

الحلقةتتصلثم.الحلقاتتفصلالتيالفجواتلإحدىقوةوتولدعاليةبسرعةستدورالحافظةفإنبسيطاحملا

إلىللتيارحاملةوتصبحالاولىالفرشحاةمعالمبدلمنالثانيةتدورالحمليزدادوعندماأكبر.معاكسةكهربائيةدافعة

موضعينعكصكماالتياراتجاهينعكسولهذا،الحافظةالقوىخطوطمنأقلعدداتقطعحيثأبطأالحافظة

المتشابهةالأقطابتتقابلوعندما.الحافظةفيالأقطابحملايحملالذيالمحركفإنذلك،وعلى.المغنطيسية

.الدورانفيالحافظةتستمروالحافظةألمجاللمغنطيصر.شغللبذلأقلطاقةيستخدملأنهأكثربكفاءةيعملأكبر

علىالمتناوبالتيارمحركاتمعظمتحتويلامحركاتفيأساسيةبصفةالمبدليستخدم،ا!لبدل

بعضوفيتلقائيا.نفسهيعكسالتيارلأن،مبدلاتويساعدالحافظةفيالتياراتجاهيعكسحيثالمستمر،التيار

المصدرمنالقادمالتياريسري،المتناوبالتيارمحركاتالمبدلويتكون.القدرةومصدرالحافظةبينالتيارنقلعلى

أطغنطصاأقطا!بينالقوىخطهوطوتشكل.متحركوموصلثالتمغنطصمنأساساالكولائيالمحركيتكورالمحركيعملكيف

مغحطيسياوينئمجالأكهرومغنطيهسياالموصليصبحالموصلح!لكصبائيياريروعندماثابتا.معنطيسيامجالأئىالكهرب

المرصل.صدويددعانالآخرمنهماكلالمغسطيمسادالمجالانوغويآحر.

المعطهيسيةالقوةحطوطع!-حمحص---

!ور!كاكاسلمكا!"1؟؟ي-كا!؟/صءخكا!لا!.---ححس-----ى---------"!كاكاكاكا

؟إ؟!اتنلمسءرر!!؟؟يير،/كا!!؟كا-ي-صصح!سس-----،----!كا!"عا3يريرىكاءبم""،ررق!*تركحبنكأير!في

ص!!!لمء!وزريرء!!؟ءو"يب!ءسىشبر-/،لمصث!8إلا.-موصلحصر.-صسءصس--صس--س-*--3.----ص،ير!ءس!ء!كا9*!ءى؟يرء؟ضىكاير!
؟ير?سكالأ!؟"لح!؟؟!برس"ر!كا؟!"/!كاسصس!ء-----!3-7كا!ى4زو؟كارر-كاكاكاس3يز!ىكاىكا؟ىفى(!

كا*!ء!غ!!!عىكاكا-!ء!03س-ص*-*---*---ى!كاركاو،ا!ا!رىءبر!لمعلأ1!/!!كأ*و!

!13،كا؟!؟ارر،كاكاص------ص*كاءزررر؟ع!ي**،!!؟!

ص!حمصس--!-،ي!ء؟؟!يزكس*كأإ

?.صي!---ض**د!ىىءو

3ى؟!كا3كا!!؟!برى??ىلأبى!برءكا!!***.*!!؟األأ!9أ؟/ني*أو!اا!رحصسكاصءممو-ئم//أ/--ء..-كا*1!*1**ء؟*3-.!----*ثر!ءزر"؟!اىكبج!بماء!س!ء*لماكأ!!ش!
*ىلألمكاكتهيكي!!!-ى!كا!

كاخء!!*!كا*كا!!+س!!وء+ى!"صح!!!!لا*)ء!سحرر!/لم/ص!صس-صصصءألا!إ/!3-**3ع!غ"عش،يىع3لمث!!سبركاى!؟؟"!!3!!لأ
ء!*!!!!صصير?*،،!كا!ى-ءكا*-.--

كارر!كا!كا!ء-صا-س1*س3-!/كاكاكاكابرىخإيرج؟/ىء؟!ش!؟!لم!

"ير!!ى!يىكا!*!..كا3--ء-ص--حمسصص-لأ!إ!/،لاصيركا!تر+ء-لأ!قىا+آ!
ءرير"رىءكايرسس؟ررش؟،ء،"كاكاكا-!-*!!--صصصصماطمو1*؟.ح!ير!ير3!ش!كارو؟خير،اسس+كا!"ىس
كا!ء*كا،سص؟كاس/!؟كاء؟ى،-ح!-!--صكاكا!+*!*!كا!
كاء"عوللمحاءكالم!ءلمىا!كأ!ع؟/!!صى!ى!ع!ررص

يز؟كأكا!و!!سكاخالاط4!،كاصخلا!كاىاكاءكالم!

بررز!"ى!!"1ع3!ير!كاءكا؟كا-*صس--لمعحطسي؟!الم3رركا*!وءأا*ىلم،1

رزء!كاثن*-ابىقياى"سلميز!ضءع"-----ح!-،سس---هص-اللوصلحركةابحاهكاس،سزر!!وخ-،؟ا!ور!ور

كاكاىعء3-!ملى-"س*،ءكاء31برء4

"!سا!لآ*!بمسي؟!-حر*ص-،وكاع!!"ررصكاوير!،!ء

كا؟*!ص؟كاخء---------------حس--!+!؟*"!كا!لم؟ش!!لم؟\ءشلآ/*!

---------"-ححص----

!صصشمالصصبشمال

!ب!ة1ص8عكتههخألأ؟زر!هنمقيكاكا!ا!-ء141كا!! كااو!"!بم"كاكا!!!ا3!!كا!كاء"بم!ررىى!ي!ا!-.!،!!

وررصكا،قلمكاءا!4تر!!ف!ا3

كاءيربرورإقي

!م!.-شمالكاكا1!!كوبائيتيارا

ألارماتورغلاف

)الحا!ظة(الدوراداتجاه

سعدالحافطة!ىالأقطا!وتمعكسلمجع!صالتيارير،دمراغالحافظهةتمرعدمايستمرالدورانالشمالييرالقطكبيرينالتا!رلتيحةيمدأالدوران

المشقوقة،الحلقاتليرلالفراغالحا!ظةتمرأنالمحتلمةالأقطا!وتححد!.الممتسقوقةالحلقاتهوكما،المتتوالمعسطيص)الموصل(للحافظه

الدوراد.عدهافيستمر.!عضلحولعضهااتوالمعحطيسللحا!طهةالحرسيير.لقطهميهماالحال
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المستمر

محركاتدإدواحد،اتجاهفييسيرالمستحرأضياراولأد.البطهاريةمنالستمرأضياراهوالمحركلقدرةالشائعالمصدر

نقلعلىألضاالمبدلويساعدالتيار.سريالىاتجاهاضعكمممشقوقةحلقاتداتممدالأتعلىتعتمدا!ستمرالتيار

والحافطة.القدرةمصدرس!!التيار

الخلفمنمنظر

المجالمعمطيس

فرشاة

حا!طة

التيا!صدرإلى

المستو

المجال!طيم!

لرشاة

أ!امجاملمات

حا!طه

المستمرالتيارمصدرإلى

المجال
جافيمنظر

حة!رو

عبر،أحكسوباالمحركمنالمتحركةالأجزاءإلىالخارجى

منسدلاانزلاقبحلقات!صلةتعم!الفرشقمنمجموعة

منفصلة.حلقات

الكهربائيةالمحركاتأنواع

التيارالمستمرمحرح!اتتحتاجالمستمر.التيارمحركات

عأنواثلاثةوهناكالتيار.اتجاهتع!صحتىمبدلاتإلى

محركات:وهىالمستمرالتيارمحركاتمنرئيسية

بينهافيماالرئيسىوالاختلاف.مركبةو،وتوازي،توالى

.المجالبنيةولينالحافظةلينالدائرةترتيبفيهو

الحافظةمنكليتصل،التواليمحركاتففي

التيارويسري.التواليعلى!هربائياالمجالومغنصس

التياريسريوعندما.الحافظةتمالمجالمغنطيسخلاأ!

محركاتوتبدأ.المغانطقوةيزيدالترتيببهذاالبنيةخلال

حم!علىتعملكانتوإنحتىسريعا،العملالتوالي

.المحركسرعةمن!ميقل!!الحم!!هذاأنرغمثقيل

المعنطيسمنكليوصل،التوازيمحركاتوفى

خلالأضيارامنجزءويسري.التوازيعلىوالحافظة

ويلف.الحافظةخلالالآخرالجزءيسريبينماالمغنطيس

أجلمنمراتعدةالمجالمغنطيسحولرفيعسلك

بهذهالمغنطيسيالمجالإنشاءويخلق.المغنطسيةزيادة

ودرجةالتيارقوةوتعتمدللتيار.مقاومةالويقة

حملمنبدلاالسلكمقاومةعلى،لذلكتبعاالمغنطيسية

.المحرك

عنالنظربغضثابتةبسرعةالتوازيمحركويعمل

مشاكلتحدثجداكبيراالحملكانإداولكن،الحفل

التشغيل.بدءعندللمحرك

متصلانمغنطيسيانمجالانالمركبوللمحرك

.التوازيعلىوالآخرالتواليعلىأحدهما،بالحافظة

التوالىمحركمنكلمميزاتالركبةحاتوأسلمحر

كبيرحملمعتشغيلهابدءيسه!!إذ،التوازيومحرك

.فجأةالحملزادولوحتىنسبياثابتةسرعةعلىوتحافظ

المتناوبالتيارمحركات.المتناوبالتيارمحركات

إلىتحتاجولاالالمحتعمالفيومريحة،الصنعسهلة

فيالموجودةالتيارمخارجعلىمعظمهاويعمل،مبدلات

المتناوبالتيارمحركفىالمتحركالجزءويسمى.المنازل

وتشمل.الساكنأحضوباالثابتوالجزح!الدواربالعضو

حثيةمحركماتالشائعةالمتناوبالتيارمحرح!اتمعظم

متزامنة.ومحركات

قلبمنالحثيالمحركفيالدوارالعضوويت!صن

وتثبت.الطوليجانبهفيفتحاتبهأسطوانيحديدي

بحلقةوتربطالفتحاتهذهفيالنحاسمنقضبان

الدوارالعضوولايتصل.طرفكلفيسميكةنحاسية

المتناوبالتيارويسري.الخارجيالكهرباءبمصدرمباشرة

مجالأويولدالثابتالعضوفىالمجالملفاتحول

فيكهربائياتياراالمجالهذاويولددوارا.مغنطيسيا

اخر.مغنطيسىمجالعنهينتجمماالدوارالعضو

يمالدوارالعضومنالناشئالمغنطيسيالمجالويتفاعل

حركةمسببا،الساكنالعضومنالاتيالمغنطيسيالمجال

العضودالدوار.

مجالأالتزامنيالمحركفيالساكنالعضويولد

مباشرةالتياريستقبلالدوارالعضوولكندوارا.مغنطيسيا

المجالعلىاعتمادهمنبدلآخارجيكهربائيمصدرمن
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بوالمتنا

تلقائيا.سريانهاتجاهالمتناوبالتيارويعكسالكهرباء.مخارحمنالقدرةالمتساوبالتيارمحركاتمعظمتستقب!ى

علىيمتشملالذي)الثابت(الساكنالحرءأماالدوار.العضوعادةالمتناو!التيارمحركفيالدوارالموصلويسمى

الساكن.العفموباسمأحيانالهفيشارالمجالوملفاتالمجالمغنطس

الحلفمنمنظر

ألمجالمغسطيس

الدوارالعضو

الساك!العفك!و

التيامصدرإلى

المتناوب

الدوارالعضو

المجالملفات

المتناوبالتيارمصسدرإلى

ألمجالملفات
جانبيمنظر

الط!لعفئعواابلمعمطهب!

حةصو

كهربائي.تيارلتوليدالساكنالعضومنالناشئالمغنطيسي

الدوارالمجالمعمتزامنةثابتةبسرعةالدوارالعضوويتحرك

ينعكسالذيالترددمعالسرعةوتتناسب.الساكنللعضو

نإوحيث.الساكنالعضومنالناشئالمتناوبالتياربه

مثلمثلها،التزامنيةالمحركاتفإندائماثابتالتردد

وجودفيحتىثابتةسرعةلها،المركبةالتيارمحركات

أقل،طاقةأيضاالمحركاتتلكوتستهلكمتغير.حمل

توقيتاتتطلبالتيوالتلسمكوباتللساعاتمثاليةوتعتبر

هادئا.ودورانادقيقا

تعملبحيثالعامةالمحركاتتصنع.العامةالمحركات

ويستخدم.المتناوبالتيارعلىوإماالمستمرالتيارعلىإما

محركتصميمالأساسيت!ضينهويشبهالمبدلالعامالمحرك

تعولالمستمر،التيارحالةففيالمستمر.التيارذيالتوالى

التياراستعملوإذأ.التواليعلىمستمرتيارمحركوكأنها

ولملفاتللحافظةالمغنطيسيةالأقطابتنعكصالمتناوب

شائعةالعامةوالمحركاتالتيار.ترددانعكاسمعالمجال

لمرونتها.نظراالمنزليةالأجهزةفيالاستعمال

ئاريخيةنبذة

التاسعالقرنبدايةفيالكهربائيةالمحركاتتطويربدأ

،أم082عامففيالكوبائية.المغانطباكتشافعشر

نأأورلممتدكريستيانهانزالدنماركيالفيزيائياكتشف

مجالاحولهيولدكهربائيتيارفيهيمرالذيالسلك

وجدالتامععشرالقرنمنالعشرينياتوفيمغنطيسيا.

،أقوىكهربائيةمغانطلعملطرقاالعلماءمنآخرعدد

قامام،825عامففي.أفضلبشكلعمليةوجعلها

حولموصلبلفستيرجونوليميدعىإنجليزيكهربائي

أواخروفي.أقوىكهربائيامغنطيسالينتجحديديقضميب

الفيزيائيأوضجعالتامئكشر،القرنمنالعشرينيات

مغنطجسابتكاريمكنأنههنريجوزيفالأمريكي

المعزولةالأسلاكمنطبقاتعدةبلفقوةأكثركهربائي

الحديد.منقطعةحول

الإنجليزيالفيزيائيالكيميائىقام،ام831عاموفي

تضمنتالتيالتجاربمنبالعديدفاراديمايكل

،التجاربإحدىوفي.كهربائيةوتياراتمغنطيسات

هيئةعلىمغنطسيينقطينبيننحاسيقرصبتدويرقام

حيثبسيطا،مولداالمعدةهذهوعملت.حصانحدوة

القرصوحافةالمركزبينكهربائياجهداولدت

لجهدوحافتهالقرصمركزفاراديعرضثم.النحاسي

،السكونحالةفيالقرصكانعندمابينهماكهربائي

أولالبسيطةالالةهذهوكانت.الدورانفيالقرصفبدأ

لتقومكافيةقوةذاتتكنلمولكنها،كهربائيمحرك

ولكن.الإطلاقعلىهمجديةغيروكانتمفيد،بعمل

المحركمبدأبهاأسسقدفارأديكانذلكرغم

إنتاجهايمكنالمستمرةالحركةأنوهو-الكهربائي

مجالوجودفيموصلخلالكهربائيتياربإمرار

.قويمغنطيسي

ناحمستمرتيارمحركأولظوأم،873عاموفى

زينوبيدعىبلجيكىكهربائيمهندسعرضهحيثتجاريا،

شأنهامنحافظةأيضاجرامفيينا.وقدمفيجرامثيوفيل

البدائية.الكهربائيةوالمولداتالمحركاتكفاءةتحسين

الأصلصربيمهندساخترعام،888عاموفي

القرنبدايةوفي.المتناوبالتيارمحركتسلانيقولايدعى
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أعهرلائيةاكاتالمحرمنكثيرتطويرتم،الميلاديالعشرين

المتقدمة.

العديدأجرىالعحترين،القرنمنالأولالعقدوفي

الكهربائيةمإلمحركاتتجاربوالخترع!!المهندسينمن

المحركاتهذهمث!!تنتجأطورانامنفبدلا.الخطية

عربة.تسييرمباشرةتستطبعكهرومغنطيسيةموجة

أحملابفضلشميوعااكثرالح!!المحركاصعتخداموأصبح

فىأجثويتإيريكأص!ربائياللمهندسالرائد

انفر:.أ!شر!اأغردامنوالستيسياتالخمسينيات

الكهربائى.المحرك

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ال!!رومعسطيسيهالكهرلائيةاررائردا

الحضياحعرسائياالمحركال!ئهردائيةاحشارةا

ا!رأ!دالمحركا!رماتورعلاهـا

اطعسصيسيةاطعم!يصال!حهرخائيةالدافعةاغودا

،تىاح!+اصدا!هال!!ناية

أح!ر،ءا

أساسالستعم!حخارالخطيالكهربائيالمحرك

علىتسيردلاا!أجةالعاالسرعاتذاتالمركباتأ!دفع

علىيعتمدصباتالمرهذهرمث!.السفينةمث!،عجلات

المحركاتتستعم!.هوائيةوسادةعلىأو،المغنصيس

وأبوابأصبواباتاوغلة!أنحتحأيفهماالخطيةال!ئهربائية

الصواريخ،قاذفاتوأضشغي!!ال!ئهربائيةوالسلالمالمصاعد

الخطيأصكهرباكأاالمحركلبيتكون.المشحركةوالمرات

وتتوقفتعملاكتيأممهربائيةاالمغانطمنصفمن

موجةذلكعنويمت!.الأخرىابعدواحدةأضعاقببا

كماأعهرلائيةاالمغانطعبرتنسابمتحركةأمغنصيسية

المغنطيسيةالموجةلهذهونتيجةالماء.فيالموحةتنساب

المركبة.تتحرك

الحصيةاأح!رلائيةاكاتالمحرمننوعانهناك

شي.خطيتزامنمحرك2خ!!حتمحرك-أ

فيال!ئهربائيةأطعانصأايوصصف،الخطيالحثمحرك

قضيبيسمىمغنطيسيغيرفلزيشريطمقاب!!فيالمركبة

الموجةتستحمث.المركبةمساروسطفييرك!،التفاعل

وينتجالتفاعلقضيبفىكوبائياتياراالمتحركةالمغنصيسيةا

اتجاهفييدفعآخرمغنطيسيمجالالستحثالتيارعن

الحهربائية.المغانصأمنالصادرةالمغنطيسيةالحموجةمضاد

المركبة.تحريكإلىيؤديالدفعوهذا

معالخطيأضزامنامحركفيال!ربائيةالمغانطتتفاعل

موجةأضوليدأسمارباالمرتبطةالملفوفةالمغنطيسيةالأسلاك

الحركبة،تد!التيهيالموجةوهذه.متحركةأمغنصيسية

الخشبي،)اللوحالركمجةلوحالمحيطموجةتد!حما

ترددمعطردياالسرعةتتناممب(.الأمواجلركوبالمعد

ثة.المتحرالمغنميسيةاالموجة

)المحركاتالبخاريالمحركانو:.المركبالمحرك

المستمر(.التيار)محركاتالكهربمائيالمحركاط!صسية(؟السحارية

وده،حركةيحدثجهازالمرو!حيالمحرك

المحركقوةفيحول،محركيديرهعمودعلى!بةمررفي

شعيوعاالمروحيةالمحركاتأنواعأحصترر.أماميدفعإلى

المحركريشتنتج.أطائراتاوأصسافناتدفعأضباتلك

الدفعيسمىالد!مننوعاالدوارةالمروحي

الطائرةيشدأويدفعالذيوهوالهوائى،الديناميكى

الدينماميكاانظر:الماء.عبرالسفينةأوالهواءفي

وألمحركاتالمروحيةالطائرةمحركاتتعم!.الهوائية

تحدثانأنهماإلاتقريبا،نفسهاأطريقةلاالمروحيةأجحريةا

مختلفة.سوائلفيسةالحر

أمريكييدعلىلولبيمروحيمحركأولتطهويرتم

.جون،فيتشانظر:.أم!67عامشي!جوناسمه

قضيبحوليلتفأ!لبشكلفيكهمحرشان

بريشمروحيمحركأولأما.أسطهواني

السويسريالخترعطورهافقدشجاح،امشحدمت

أنظر:.ام836عامفيإريكسنجونالأمريكي

.جون،ريكسنإ

المراوحأيضاتسمى.المروحيةالطائراتمحركات

العرضيةالمقاطعوتشبهكثر.أأوريشتانوأ!ا.الهوائية

تستعملالتيتلكالهواءلانسيابشرائحتمثلاكتيللريشة

.الطائرةأجنحةفي

للريشةالعرضميالمقطعبينالزاويةهولخطرانوا

وتكون.المروحىالمحركفيهيدورالذيوس!إلطائرة

الانحدارمجاليتغيرلذلك،ملتويةالمروحيالمحركرلعش

المحركريشةتقابل،لذلكونتيجة.الريشةطولعلى

علىقدرةأقصىتعطيهاالتيالزاويةفيالهواءحيالمرر

ويزداد،المروحىالمحركدورانقوةولنحفض.الدوران

أطرافسرعةزادتكلما،بسرعةتحدثهالذيالدوي

.الصوتسرعةيفوقماإلىالردمت!

تكونالذيهوالثابتالخطرانذوالمروحيالمحرك

فعالالمحركاتهذهومثل.ثابتةالريشتركيبزاويةفيه

قدرةولإنتاج،واحدةأطيراناسرعةتكونعندمافقط

الصمغيرة.الطائراتفىعادةمستعملةوهي.محددة

متغير.خطرانلهالثابتةالسرعةذوالمروحيالمحرك

تشغيلكفاءةأقصىلتعطيباستمرارالرلشزاويةوتتعدل
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لمحركنموذح(اليم!إلى)أعلاهالصورةفيالهواء.عروالطائراتالماءعبرالسمنتحركالتيالدحقوةتحدتالمروحيةالمحركاتمنكتيرةأنواع

الضيقة.الريشمنأكثرأواثشاناططائراتالمروحيةالمحركاتولأغلمية.ريصأريعأوتلاتلهسفينة

الدوراتعددتلقائياالمروحةتدور.طيرانسرعةكلمع

تزيدلاوهي.الطرانظروفكلتحتالدقيقةفينفسها

وتستعم!!الصعود.في!رعةتفقدولاالانحدارمعسرعة

النقل.طائراتفيالمحركاتهذه

الثابتةالسرعةذاتالمروحيةالمحركاتمنولكثير

.الطوارئحالاتفيامشخدامهاإلىيلجأخاصةمميزات

انفراجزيادةمنالطائرةقائديمكنتقويمجهازهناكمثلا،

وفي.المحركتوقفمعالريشتنبسطحتىالريشةزاوية

الريشإدارةأوتحريكالطياريستطع،ألمحركتعطلحالة

.الطيرانمسار،والخلفيةالأماميةالأطرافتوازيحتى

ويمنعللهوأء،المروحىالمحركمقاومةمنيقللالإجراءوهذا

.المحركيصيبأنيحتملضررأي

ذاتالمروحيةالمحركاتمنلكثيراللأخرىوالميزة

مثلففي.للانعكاسقابلالخطرانأنهيالثابتةالسرعة

انحدارمسافةعلىالريع!وضعيمكن،المحركاتهذه

كابحايعملوهذا.الدفعاتجاهينعك!مىحتىعكسي

عندالأرضعلىالانسيابسرعةويخفض

كبيرةفائدةللانعكاسالقابلوللخوان.الهبوط

مغطاةالمدارجكانتإذاخاصة،الضخمةللطائرات

كابحاتكفايةعلىالتأثيردرجةالثبإلىأوبالجليد

.العجلات

منالقطرفيتتفاوت.البحريةالمروحيةالمحركات

للناقلاتم5.7منأكثرإلىالصغيرةللقواربسم2ء

والبرونز.المنجنيزمنعادةالمراوحهذهوتصنع.الكبرى

الأحيانأغلبفيالبحريةالسفنتستعمل

البخارية،السفنأما.ريشبثلاثمروحيةمحركات

السفنوفى.ريع!بأربعمروحيةمحركاتفتستعمل

اليمينإلىالمروحيالمحركيدور،الأحادياللولبذات

عندما،المؤخرةمننراهاعندماالساعةعقربباتجاهأو

ذواتوللمراكب.الأمامإلىمبحرةالسفينةتكون

يدور.الخارجإلىتدورمروحيةمحركاتعادةاللولبين

الساعة،عقربمسارباتجاهالأيمنالجانبعلىاللولب

مسارعكسعلىالأيسرالجانبعلىاللولبيدوربينما

ذوأتوالسفن.الأمامإلىللتحركالساعةعقرب

أحدعملالربانعكسإذاالتوجيهسهلةاللولبين

وتستطيع.الأمامإلىبقوةالآخريعملبينما،المحركين

بدوراتتقومأنالأخرىالصغيرةوالمراكبالمدمرات

فهيالتقليديةالمروحيةألمحركاتأما.الطريقةبهذهحادة

وهو.التكهفبسببالعاليةالسرعةمعفعاليةأق!تعتبر

مننوعوهخاك.المحركدورانمعيحدثالذيالفراغ

التكهف،مفرطةالمحركاتتسمىالمروحيةالمحركات

معالمروحةكفايةمنالتكهفيزيدبحيثتصميمهايتم

العالية.السرعة

السفينة.،القلاووظ،الطائرة:أيضاانو

محركااستخدامهايمكنكوبائيةالةالمولدالمحرك

الكهربائيالجهدمنالمستمرالتيارتغييرويمكنهامولدا.أو

تستطيعالمحولاتولكنبالعكعك!.أوالأدنىإلىالعالي

علىنطلقأنالممكنمن.فقطالمتناوبالتيارم!التعامل

حافظةفيويوجداحسشمر.التيارمحولاسمالمولدالمحرك

بمثابةتستخدماأنيمكنالأسلاكمنلفيفتانالمحركهذا

الآنتستخدمماونادرامولد.لفيفةأومحركلفيفة
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الستمرالتيارمغيراتحلتحيثالمولداتمحركات

المغيراتهدهتحولمحلها.المستمرالتيارإلىالإلكترونية

تخففهرأووترفع،متناوبتيارإلىالمستمرأسداحلياالتيار

تغيرثم،المحولاتمننوباستخدامالمتناوبالتيارفولتية

خرحية.مستمرتيارفولتيةإلىأ!تماوباالتيارفولتية

المحركأيضاوصسمىالهيدروليكيالمحرك

آحر.سائ!!منأوالاءمنبصغطصةتنئحرأسةاالسائلي،

وأآلاتلإدارةا!متحدامهيم!شالمحركاتمنأضوعاوهذا

افع،الررأجكيةالهيدرركاتالمحروتشم!!.ثقيلةأحمالنقل

الكوالثيونظام،بالقدرةأضوجهاوآليات،أصةالنقاوالروافع

الطهائرة.فيالتححماأجهزةوكذلك،السيارات

المحركاتهما:الهيدروأجم!جمةالمحركاتمننوعانهناك

والمضخاتالهيدروليكيةالمصاعدمثلالترددية

الموأسداتتديراكتىتلكمث!!والتوربينات،الامتصاصية

بينما،بصيئةبسرعاتاكتردديةساتالمحروتعمل.أممهربائيةا

أكبر.بسرعاتعادةالتوربيماتتعمل

الماءتستخدمالبدايةفيأعيدروأص!صةاثاتالمحركانت

وقتنافيالماءتستحدماشتيالمحرح!اتولكن.أغدرةالإنتاج

بالتوربيناتمنهايتعلقفيماإلاالوجودنادرةالحاضر
توأسدالتي)أي!هربائيةالهيدروالمحطاتفيأجخاريةا

كاتالمحروتستخدم(.المائيةالقوىمنال!ئهرباء

درجاتتحتلاتتجمدالتيالسوائلالحديثةأ!يدروليكيةا

وبعضالسليكوناتأصمموائلاهذهوتشمل.منحفضةحرارة

المحركاتدعف!شيالسائ!!وضعويتم.الغازات

بعضوفي.اليةبطريقةالضغصأتحتالهيدروليكية

الخزونالسائ!!وزلىبتأتيرالضغطيشج،الأحرىالمحركات

.المحركفوقمكانفي

علم.،السوائل،التوربين؟المفحخةبمالقاطرة:أيضاان!

سميوقد.الهجريأخقويماوفقالسنةشعهورأولاووم

الجدمرةبنكلابعهدفيم241عامنحوالا!عمبهذا

العربل!نمحرماالشهرهذاسميصتنو!.للرسولالخامص

هذاعليهأطلقواإنهماوقي!!،والإغارةالحربفيهتحرمكانت

فحرموا،عظيمةمقتلةبينهمفوقعتفيهتقاتلوالأنهمالاسم

انتيالحرمالأشهرمروهومحرما.وسموه،القتالفيه

وذواععدةاوذوورجبالمحرم:وهيأصقرآنافيذكرت

،للتجارةالأسواقاتقام!انتالأشهر،هذهوفي.الحجة

المجازوذيوالمربدع!طظمنث!فيالمنافعوتبادلوالحتمعر،

يهيجهفلا،فيهأخيهأوأبيهقاتليلقىاشجلوكاد.والمجنة

)تؤخره(تخسؤهالعربكانترالشهر.هذالحرمةتعظيما

أصشاعر:اقالعافاوتستحلهعامافتحرمه

كليهماربيعشفريبهاأقمنا

المحرماواستحلواجمادىولثهري

عليهماأطلقواقدأنهمنجدارزاصفرابمبدأصهويحرمون

(.)الصفران

نأقبلأعرباعندأسماءأطمحرمحصانت.أسماؤه

منها:أسماءعدةعليهأطلقوافقد،الحافيباسمهيسمى

للنصيحةطلباأوأسلتشاورفيهيؤتمرأصدياأيوالمؤتمر؟ناتق

يقوليتركونها،أوفيهالحربيخوكمونكانواإذاعما

الشاعر:

المؤتمرفىبكمائتماريلولا

فانتظرللفراقأمريعزمت

تكنولمموجبا.اسممهفكانالتموديأضقويمافيأما

عرفتفقد،اليومالمعروفةبالأسماءتعرفالعربيةأصثمهورا

قوله:فيالشاعرأجملهاأخرىبأسماء

الجاهليةفىالعربشهورأردت

تشركالمحرمسردعلىفخذها

ناجربعذومنيأتىففؤتمر

شركفىيجمععوانمعوخوان

وعادلوالأصموزباحنين

بركمعورنةوغلمعونافق

الهجرةسنةاختيارهـعلىأ7عامالرأياممتقرلما

علىكانإذ؟معضلةبرزت،الإسلاميللتاريحبداية

اختاروامثلماتقويمهمابهيبدأونشهرايختارواأنالمسل!ت

رضيعمرعلىالصحابةبعضواقترح.أجدايةالهذهمشة

بعضهمواقترح،شعبانالشهرهذاي!صنأن،عنهالله

بمشورةالعملعلىالنهايةفيامحشقرالرأيأنإلا،رمضان

علىالهجريةللسنةبدايةالمحرمباعتمادعفانبنعثمان

كما،اللهشهروهو،حجهممنالناسمنصرفأنهاعتبار

قبلمنأصسنتهمبدايةالعرباختارتهالذيالشهرهوأله

الرسولسماهوقد.الهجريالتقويمال!:الإسلاممجيء

لهإعظامااللهإلىوأضيف!،اللهشهرالإسلامبعدعئهيى

الله.بيتللكعبةقيلكما،وشرفهفضلهعلىوللدلاأسة

،حرامبشهرالسنةافتتحالله"إن:أجصرياالحسعنوقال

مناللهعندأعظمرمضانشعهربعدشهرالسنةفيفليس

تحريمه.شدةمن"ال!حمالله"شهريسمىوكان.المحرم

الحولغرةلأنهمعظمالمحرماللهشعهر!نالأوا!واليوم

الهجريةالسنةوبداية(.السنة)رأسالهجريةالسنةومفتتى

وتسمى،م622عاميوليو51الخميسيوميوافة!الأولى

وأصحابهك!ص!للرسولالإذنأي،الإذنسنةأحشةاهذه

المدينة.إلىمكةم!بالهحرة

تحتفل،الهجريةالسنةرأسفي.والأعيادالمواسم

فتعطل،النبويةالهجرةبذكرىالإسلاميةالدولبعض
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اللهبيوتفيالذكرىبهذهويحتفى،الحكوميةالدواوين

الختلفة.الإعلاموسائلوعبر

منهالعاشراليوموهوعاشوراء،الشهرهذامواسموفي

رأىالمدينةقدملماعلي!النبيأنذلكبمصيامهالسنةومن

يومهذاقالوأ:هذا؟ما:فقالعاشوراء،يومتصوماليهود

فصامهعدوهممنإسرائيلبنيفيهاللهنجىيومهذا،صالح

بموسىأحق)فأناكل!س!الىصلفقال،اورمعليهمومسى

واليوم.البحاريرواه.صيامهعلىوحضفصامه(منكم

اليومصيامأوصيامهويستحبتاسوعاءيسميقبلهالذي

تشبهفيهوحدهبالصيامالعاشمرإفرادلانعشر،الحادي

نممئلشهرلكنهفرضاعاشوراءصوموكانباليهود.

وتعنيمعربةعبرانيةعاشوراءكلمةإن:وقيل.رمضان

،العبريالتقويمشهورأولتشريمنالعاشروهوعاشور،

عبرية.4382عامآنذاكيوافقوكان

قدومالشهر،هذافيوقعتالتيالمهمةالأحداثمن

عة5إلىالأشرمأبرهةبقيادةالفيلأصحاب،الأحبالق

الكعبة.انظر:الفيلبعامأحاماذلكوسمي،الكعبةلهدم

أولفيالمقدسبيتإلىالقبلةصرفتالشهر،هذاوفي

بعدهاحولتشهرا17أو16لمدةهكذاوظلت،الإسلام

الخطاببنعمرمنبأمرالبصرةاختطتكما.الكعبةإلى

هـ02سنةمحرممنالثانيوفيهـ.ا4عاممنالمحرمفي

.العاصبنعمروالمسلمالقائديدعلىمصرفتحتم

التىالمعركةكربلاء،وقعةأيضمامنهالعاشرويوافق

والتي،الأمويينجيم!وصحبهعليبنالحسينفيهاواجه

ويعتبرهـ.61عامذلكوكان،الحسينفيهاالمعتشهد

وبكاء.حزنيوماليومهذاالشيعة

أنالشهرهذافىوقعتإنهايقالالتيالحوادثمن

،الغرقمنمعهآمنومننوحافيهنجىوتعالىسبحانهالله

عنالنمرودناروأطفأ،الرابعةالسماءفوقإدريسفيهورفع

داودعلىوتاب،وبصرهولدهيعقوبإلىورد،إبراهيم

وأنجى،ملكهلحمليمانعلىورد،الأرضفيخليفةوجعله

الله.إلىعيسىرفعوفيه،!عونمن9ض!4وموس

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

صفرالقعدةذوالتقويم

القمررح!الهجريالتقويم

الشصالحجةدو

انتشروقد،محدبقاطعنصلذاتأداةا!ف!

.النباتاتوسائروالأعشابالزروعلحصدقديمااستخدامه

لها!لقبض،يسمىمعقوفطويلخشبيممسكوللمحش

لهالذيالمنجلعنتميزهاليدينمنيدلكلقصيرقضيب

وأأطراففلهالشبكىالمح!شأما.واحدةليدقصيرمقبض

حزمفيتبسطهاثمومنالحبوبتستقبلخفيفةقضسبان

الحقل.جذامةعلىمتساوية

هكتارنصفيقاربماالفلاحيحصد،المعدلفي

يحصدأنللخبيريمكنبينما،المحشباسقخداميوميا

تقريبا.المعدلهذاضعف

فيأساسيادورايؤديالأدويةمننوعالييتامحصر

صرعةالبيتامحصريقلل.القلباضطراباتمختلفعلاج

منويخففالدمضغطويخفض،القلبضرباتوقوة

يوصي،الخصائصولهذه.القلبعلىالواقعالشديدالجهد

الدمضغطارتفاعلضبطالأحيانمعظمفيالأطباءبه

المرضى.بعضعندقلبيةبنوبةالإصابةتكرارخووتقليل

غيرالقلبضرباتضبطفيكذلكالبيتامحصرويساعد

آلاموهي،الصدريةالذبحةنوباتويمئتكرار،السوية

لعضلةالكافيالدموصوللعدمنتيجةالصدرفيتحدث

يوصف،القلبيةالأمراضفيلامعتخدامهوإضافة.القلب

الأزرقوالماء،النصفيالصداعلعلاجكذلكالبيتامحصر

ا!ن.يصيبمرضوهو

والنادولولالبروانولولأدويةالبيتامحصراتوتشمل

النبضاتاستقبالبوقفتأثيرهاتؤديوهي.برولولوا!ليتو

بغرضتنبيهايبعثالذيالوديالعصبيالجهازمنالقادمة

الزائدللجهدالأخرىالجسمأعضاءمنوكثيرالقلبتهيئة

الجهازنبضاتالأعضاءهذهوتستقبل.الطارئةللحالاتأو

ألفامستقبلاتتسمىمعينةمناطقفيالوديالعصبى

لمنعالنقاطهذهعندالبيتامحصراتوتتدخلبيتا.و

أط.الامشقبا

الأرقتسببقدأنهاالأدويةلهذهالجانبيةالاثارومن

القلبهبوطفيتتسببأنويمكن،بالإرهاقوالشعور

تسببأنويمكن.القلبفيخطيراضعفايعانونللذين

بالداءالمصابينأوبالربوللمصابينصحيةمشكلات

.السكريللدأءمضادةعقاقيريستخدمونالذينالسكري

منعديدةأنواعمنتجمعالتيالغلةهوا!ل

الغذائية.حاجاتهلسدالإنسانيزرعهاالتيالنباتات

عيلالمحاالإنسانلتغذيةتزرعالتيالمحاصيلوتسمى

فتسمىالحيواناتتأكلهاالتيالمحاصيلأما.الغذائية

المحاصيلباسمالمعروفةالأخرىالمحاصيلوتنتج.الأعلاف

.الأخرىوالمنتجاتالملابسصنعفيتستخدملكيالليفية

وتسمى.بالإنسانالمحيطةالبيئةلتزيينأخرىأنوأعوتزرع

النقدية.المحاصيلفيهاللاتجارتزرعالتيالمحاصيل

والخضراواتالفواكهالغذائيةالمحاصيلوتشمل

والأرزوالشوفانالشاميةوالذرةالشعير:مثلوالحبوب
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وبعف!الحشالشفتشم!!الأعلافامحاصي!أما.والقمح

والقنب.أممتانواالقطنمنالأليافاتؤخذكما.الأعشاب

المروجوأعشابالأزهارفتشم!الزينةمحاصيلأما

الزينة.وأشعجاروالشجيرات

الزراعة.:أيفماانف!!

اصدائية(بما)المتحاتالزراعةانظر:الغداء.محصول

.المحصول

الراديو.:الف!إ.الإداعةمحطة

)محصا.الففاءرحلات:انف!إ.الفضائيةالمحطة

المصاء(.

الححرى)الفحمالحجريالفحم:انف!إ.القدرةمحطة

.القدرةتوليدوحدةكوشود(،

أسشخصرايعنيأسصارىاعندتعبيرالأيقوئاتمحطم

حاءأخعبيراححذاو.إراسخةاألحمديمةاأطعتقداتايهاحمالدي

أصوردامعساحصا5!"أي!صد"!!نانيتينمملمت!تمن

الأولىاأجداياتاوشيا.اومعساحماكلاستسو

تقديمش!صةديعارنححهأسذيراالأشحاىا!صان،للىصيسة

طوي!نزاعأدىوقد.الأيقوناتمحطمىلسمونالصور

صوروجودسمبب،احشرتاشيخاصةالكنيسةتقسيماإلى

أصدر،دام26عاموفي.ال!ضاثسصيوالقديسينالمسيح

أصوراك!تحطيماأولتغطيةقراراالثالثليوالإمبراطور

إلىأغراراهذاأدىوأسكنائسر.افيالموجودةوالرلممومات

فمحمموأ.متعارضت!تمجموعت!!إلىالكنيسةتقسيم

منكثيركانبينماالصور،إزالةيفضلونكانواالأيقوناتا

بقاح!ها.جحبذونوالناسأصكهنةا

عامفيللاضيسةالثانيالمس!صنيالمجمعانعقادوبعد

بيزنطة،إمبراطورة،إيرينالإمبراطورةسمحت،م78لا

تص!لاالقداسةهذهأنطالماوتقديسها،الصورلبتداو

أ!ضيسةاتوصلتم،843عامفيو.الربقداسةإلى

بعضوجودعلىبمقتضاهاوافقتتسويةإلىالشرقية

ال!صاثولي!صةالرومانيةأممنائساوفي.والتماثيلأ!مورا

تمثليما.الذينأصلأشخاصرموزأنهاع!الصورتقدس

.الجسيماتمعجلانظر:.الدرةمحطم

وأشرعايممعم!صانأوقولأوسلوكك!المحظور

الإسلامية،اضظراوجهةمنوالمحظورما.مجتمعشىقانونا

هذاخارجأما.أحلهماالحلاأ!أنكما،اللهحرمهما

لهـماأحثسحصياثهسلوعنلمسؤوإنسانفحلالإطار،

الحراموميادين.اللهحرمهمايحلأوالدهأحلهمايحرم

حلأالإسلاميحرمفمثلا،ال!!لاميأضشريعافيكثيرة

خمالة-)أختالمحمارممنوالزواجالخمروضربالخنزيرلحم

مالوأكلالرباويحرمالتبنييمنعثماإل!...عمة-

يمئأيضاكمابهن،والخلوةالأجنبياتاإلىوالنظراليتيما

والسرقةالغشيمنعكماروجها،لغيروزينتهاالمرأةسفور

مجالفيالتشريعاتوهذه.وأمثالها،..والقمارواششوة

ممبحانهاللههوهذاكلشيأحتحارعاور.المحفوأواهـرام

الناسمنالأحدماكانحرمهأوشيئاحللىإذاأرزياتعالىر

.ردهأوقبوأ!هشيايىهـة

تحريميعنيالغربيةأضظراجهةومناامحرررالمحفهوأر

عملعندهموهو.تكونألاينبغياكتيأرالممقوتةالأشياءا

ويعتقد.العرفأوللقانونطبقاممنوعم!صانأوشيءأو

وأمحرمم!صانإلىيذهبونمنأنالجماعاتمنأمحديدا

يعاقبوقدأصغ،بابأذى!ميصمابونمحرماشيئايلمسون

محرما.شيئاآيعدأوالخالف!!المجتمع

الأشياءالناسيتحاشىالعال!امنعديدةمناطة!فير

سبي!!على،الميلاديأحشريراأغرنالئهايةحتىو،رةالمحقو

يألمعمرعلىيجرؤونفيجيجزرس!ساني!شك!،أ!اطثا

علىمحرماوكانقسيسوها.أوالقبيلةزعيمايمتلكهشيء

بصوتميتشخصاسمذكرالأصلييناأجاأستراس!صان

.عال

.محفوظنجيبانظر:.لجيب،محدوظ

فيدالتحقيقيقومر!مميموظف!الولمحياتمحقو

لامفاجئبويقجاءتالتيشيهاالمشتبهالوفياتأسباب

.الوفياتقماضىأسدولالعض!فيويسمى.أمسبابها

لالقاضييسمىماالدولبعضفيالمهمةبهذهيقومر

أ!شرعياأ!بيب11إلىالجثةيحوأ!ماعادةالدياخشرعي

فيهاويتخذذأكبعداسهير!عنهاتقريروضعرلتشريحها،

الوفياتمحققوفيهايوجدالتيرالأقصاأامنوالح!ص!ا.ضار

الأمري!صة،المتحدةأ!لاياتواونيوزيلندا،اجا،أسترا

أسكتلندا(.)دونوبريطانيا

حدثوأينومتىكيم!فيالوفياتمحقة!يبحث

استجواببإجراءأ!فياتامحققيقوموقد.الموت

دإجراح!الوفياتمحققويقومخاص(.قضائي)استطلاع

غيري!صنأو،لالعنفالموتحادثيرتبطحيناخحقية!ا

بإجراء،القانونلحكمالوفياتمحقهتيلزم.طبيعي

في،المثالسبيلفعلى،معينةأخرىحالاتفيالتحقيه!

فيشخصيموتحينأضحقيقاهذاإجراءيجببريطهانيا،

السابقفييلزئمكاناشبريطانيالوفياتومحقة!.السجن
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تستدعيأسبابهناكتكونحين،المحلفينتحقيقيطلبأن

وأالخطأ،والقتلوالانتحار،،القتلمثل،الوفاةفيالشبهة

منحادثعنناتجاالموتكانإذاأو،الأطفالقتل

.أم779عامفيالإلزامهذازالوقد.الطرقحوادث

والضرطةالطبيبعنهاالمحققيبلغأنيمكنالوفاةوحوادث

والجمهور.

ومنالكبارالمحامينمنعادةالوفياتمحققيعين

نأالوفياتمحققفيالمحليةالسملطاتوتتطلبالأطباء.

وفي.والطبيةوالقانونيةوالفقهيةالشرعيةالكفاءةيمتلك

أضيابالويقةالوفياتمحققينتخب،المتحدةالولايات

.المحليونالمسؤولونبهاينتخب

ولكنإطلاقا.محققمكتبيوجدلاأسكتلندا،وفي

فيصريةبصورةوالتحريبالاستطلاعيقومالنيابةوكيل

فيتحدثالتيفيها،والمشتبه،المفاجئالموتحالات

ال!قليم.

النيابة.وكيلأيضا:انظر

الدودة،تمعلماأمنلمملطةالمدنيالقانونفيالمحكمة

فيبالفصلالمحاكموتقوم.العدالةوتطبقالمنازعاتتحسم

تصدروهي.والحكوماتوالمنظماتالأفرادمنازعات

الجرائم،بارتكابالمتهصنالأشخاصبراءةأولإدانةالحكم

المذنبين.علىالعقوباتتو!ثم

أعضاةاوهؤلاء.مؤهلونقضاةالمحاكمجميعويرأس

أعضايا،امنكثيروفي.القانونيةالمسائلكلفييفصلون

طرفيمنكلادعاءاتزيفأوبصعحةالقضاةيحكم

بتقريرالأخرىالقضايابعضفيالمحلفونويقوم.الخصومة

قاضإلىالإشارة،محكمةبكلمةويقصد.أ!اقعامسائل

أيضا،منهايقصدوقد.محلفينمعيحكمقاضإلىأوفرد

وإصدارالمنازعاتفيللنظرالجلساتفيهتعقدالذيالمكان

عادةالجلسةت!صن،المحاكمةعدالةولضمان.الأحكام

الدولة.أسرارأوالأحداثبمسائلتتصللمما،علنية

فيوحدهمالخصومعلىالأحكامأكثروتؤثر

عامةمسائلتتناولأخرىأحكاماهناكولكن،الدعوى

،العنصريوالتمييز،الصحافةحريةمثلشمولا،أكثر

لأغراضفعالةأداةالمحاكمتعدثمومن.المتهم!توضمانات

والسيالمسي.الاجتماعيالتغيير

القانونيةالنظم

علىالدولمعظمفيأساساالقانونيةالنظمتقوم

بنالدوللعضوتحمع.المدنيالقانونأوالعرفىالقانون

،السياقهذافيالمدنيالقانونباصطلاحويقصد.النظامين

المعنىهذايختلطألاويجب.القانونيللنظامالشاملالمفهوم

فروعأحدإلىالإشمارةبهيرادالذيالضيقبالمعنى،الواسع

بينهم.فيماالأفرادعلاقاتينظمالذيالخا!ه!القانون

القضاةيقيم،العامبالقانونتأخذالتيالنظموفي

يأ،القضائيةالسوابقمنهديعلىأسا!ماأحكامهم

الوقاؤذاتالقضايافيقبلمنالصادرةالأحكاما

المماثلة.

بما،الإنجليزيةباللغةتتحدثالتيالأقطارامعظموتتبع

فيما-المتحدةوالمملكةونيوزيلنداوأيرلنداأسترالياذلكفي

القانوننظام،الأمريكيةالمتحدةوالولايات-أسكتلنداعدا

علىيقوملاخاصا،قانونيانظاماأسكتلنداوتتبع.العام

.العامالقانونأ!ماس

القوانينتطبيقعلىأساساالمدنيالقانوننظامويقوم

يشيرولا(.البرلمانمنالصادرة)التشريعاتالمكتوبة

ملزمونلأنهمبها،للاستئناسإلاأصمموابقاإلىالقضاة

وليس،القانونمنأكثرأومادةإلىأحكامهمفىبالاستناد

والدول،الاسيويةالدولمعظموتتبع.وحدهاالسوابقإلى

نظامالإفريقيةالدولولعضاللاتينيةأمريكاودولالأوروبية

المدني.القانون

ونظامالمدنيالقانوننظاممنبكلتأخذالتيوالدول

تختصمحاكمعامبوجهلديها،تتوافر،العامالقانون

أخرىومحاكموحدها،المدنيةالقضايافيبالفصل

تتوافرقدكما،فحمسبالجنائيةالقضايافيبالفصلتختص

المدنيةالقضايامنكلفيتنظرالتيالمحاكمبعضلديها

المحاكمكلتختصسابقا،الشيوعيةالدولوفي.والجنائية

السواء.علىوالجنائيةالمدنيةأغضاياافيبالفصل

الدولفيالإمملاميةالشريعةفقهاءيكنولم

يفرقونالماضيفيالوضعيةالقوانينتمارسالتيالإسلامية

معظمفيتوجدولكن.الجنائيةوالمحاكمالمدنيةالمحاكمبين

منفصلةمدنيةمحاكمالراهنالعصرفيالإسلاميةالأقطار

الجنائية.المحاكمعن

المحاكمأنواع

الفصلبسلطةاختصاصهاحمسبالمحاكمأنواعتتباين

الأولىالدرج!محاك!:مثلأنواععدةإلىالقضايا،في

ابتدائية.ومحاكمجنائيةمحاكمأو،الاستئنافومحاكم

تكاد.الاستئنافومحاكمالأولىالدرجةمحاكم

ويطلقالموضوج،محكمةأمامابتداءتنظرالقضاياكل

وأعلىالاالاختصاصذاتالمحكمةأيضاعليها

المحاكمهذهلمثليكونوقد.الأولىالدرجةمحكمة

أيضاعليهويطلقمقيد،اختصاصأوعاماختصاص

العامالاختصاصذاتالمحاكمتقومالخا!.القضاء

الموضوعمحكمةوتعدالقضايا.منكثيرةأنواعبسماع
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سياسية،حدةرأوولايةأومقاطعةأيفيالكبرى

.عاماختصاصذاتمحكمة

يأ،الاستئناففيدائماالحة!عليهأطمحكوبميكونو

محكمةأمامالحكمامنتظلمهاوحهفيالنوإعادةطلب

محكمةأوالاستئنافيةالمحكمةعليهالطلة!،درجةأعلى

ألعمبابعلىبالامستئنافالطعونمعظموتقوم.الاستئناف

تؤسمع!أنالجائزمنكانوإن،القانونيةبالمسائلتتعلق

الوقائع.ع!أحيانا

الجنائيةك!المحاتقوم.اللدنيةوالمحاكمالجنائيةالمحاكم

أغ!تلىامثا،المجتمعبأص!أ!ساهـ3اىالدعاوفيبالفصل

بتحريكأ!دزأ!ةاتقوا،احنائيةأسقضايااففي.والسرقة

!صهاانتيأحقوباتارتتراوح.ا!تخمضدالجنائيةالدعوى

احتباربشرط-الإفراجب!!ألدنب!!اعلىالجنائيةالمحاكمبها

إلىتص!وقد،والسجنأحرامةوا-والسلوكأحسيراحسئن

.الدولبعضفيال!عدام

الخاصةالمنازعاتفيأ!صللاالمدنيةالمحا!صموتقوم

غيربمسائلتتعلقالمدنيةوالقضاياالأفراد.ب!تأصاشئةا

الناشئةوالإصالاتالعائليةوالعلاقاتالعقودمث!!،جنائية

.الحوادثمن

أصتمخصيةاأوأغردايقوم،المدنيةالقضايامعظموفي

لاوالآحر.أحشخصامواجهةفيدعواهبرفعالاعتبارية

علىيح!-قدوإنماأصسجن،اعتموبةالمدنيالحكمايتضمن

أضعويفر.ابدفعباكتزامهأح!!الذيالوف

احتصاصاتالمحاكملبعضيكونقد.الخاعمةالمحاكم

طوائف!أوفيها،تفصلالتيالقضايامنبأنواعتتعلقمعينة

لاالأحداثفمحاكمأمامها.يقدمودأضاسامنخاصة

سنعنأعمارهمتقلممنالصغار،قضايافيإلآتنظر

الأحوالومحاكم.عشرةلالسادسةعادةتحدد،معينة

والحضاولالطلاققضايافيالنظرعلىتقتصرالنتمخصية

العائلية.الأمورمنوعيرها،والتبني

الجنائيةالمحاكمتعملكيف

علىبناءعليهمالمقبوضالأشخاصمعظمايقدم

قاضىعليهيطلةطقاضإكطالجرائ!ا،إحدىبارتكاباششباه

منساعةوعشري!أربعخلالوذلك(،أولى)درجةالأمن

عليه.القبض

فيأضف!!باأغاضيايقوم،الصغرىالجرائمقضاياوفي

وفي،الإدانةلدىالعقوبةوتوقيعفيهاأعصلواالقضية

عليهكانإذافيماالقاضييقرر،حطورةالأكثرالقفهمايا

أممفالة.باسراحهإطلاتأواحتياطياالمتهمابحبسالأمر

علىبالحصوللبيصااأنالحمتهميجوز،المرحلةهذهوفي

إذا(،للدفاعمحاملتعيينحكومية)إعانةقانونيةمساعدة

،المحاماةأجرد!علىقادرا-المتهمةأ-المتهم.ل!أ
واسصسم

الطلب.هذالمثليستجابوقد

معظمفي.الاتهامإجراءاتأوالأولىالتحقيق

بارتكابالمتهإتالأشعخاصمعتجرى،العالمأقطار

دلائلوجودمنللتحققأوليةتحقيقات،خطهيرةجرائم

ذلك.على

يجرىأيرلندا،وشمماليوويلزوبريطانياأسترالياوفي

وتكون،الأولىأولرجةاقضاةأحدأمامالتحقية!هذا

فيأغضائياالتحقيقويجري.علنيةمحاكمتهحلسات

جمهوريةفيالناحيةقاضير،أصلحاقاضيريلندانيو

المدعىبمعرفةأسكتلندافىأضحت!يقاتاوتخرىأيرأصدا،

هيئةأمامالأمريكيةأ!لاياتابعضشوتجرىأعاء،ا

.كبرىمحلف!!

الجرائممعظمفيالمتهمحقمنيكون.المحاكمة

المحلفونيقرر.محلفينهيئةأمامبمحاكمتهالمطالبةأحجرىا

الا!عترشادعليهمويتعينأررعوى،ابوقائعالمتعلقةالمسائل

والإجراءأت.والإثباتالقانونفيالقاضيبتوحيهات

فيالمقدمةالأدلةكانتإذاماتقريرالمحلف!تعلىويجب

بدونالمتهمعلىالإدانةتثبتالادعاء،بوساطةالإثبات

تبرئةفيجب،كذلكالأمريكنل!وإن،معقوا!لتمك

مذنب،المتهمأنالمحلفونفيهايقررالتىالحالةوفيالمتهما،

بالعقولة.الحكمالقاضييصدر

المحكمةأمامبالاستئنافالطعنعليهللمحكومويجوز

العالمدمعاتيرمعظمفإنأمر،منيكنومهما.الاستئنافية

نفسها.الجريمةلارتكابمرتينشخصمحاحصمةلاتجيز

حكماستئنا!،الدوللعضفييجوزفإنه،ذلكومع

.البراءة

عندماالمدنيةالدعوىتبدأ.المدنيةالمحاكمتعملكيف

المدعي،عليهويطلق،اعتباريةشحخصيةأوفرديقوم

مواجهةفيالمحكمةمنبالحضورت!طيفبامعتصحدار

رسمياالدعوىوترفع،عليهالملدعىيسمىآخر،شخص

عريضةعليهايطلق،للمحكمةعريضةتقديملدى

للدعوىالمنشئالسببالمدعيفيهايبين،الدعوى

إخلالبسبببهلحقتانهايعتقدالتيوالخسائرالأضراروا

بالتزاماته.بالوفاءعليهالمدعى

عنتعويضاالمالمنمبلغبالممتردادالمدعييطالبوقد

فيهيكلفبالدعوىإعلاناعليهالمدعىويتسلم،الإخلال

عليهالمدعىويقوم.معينتارتفىالمح!صمةأمامبالحضور

عليهايطلق،مكتوبةمذكرةلإيداع،المحددةالجلسةفي

المدعىوأقوالدفاعأوحهعلىوتشتم!!.الدفاعمذكرة

للمدعىويجوز،الدعوىوطلبأطوقائع،أخسبةباعليه

المدعي.مواجهةفيمفادةبدعوىيتقدمأنعليه
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بالحضورالتكليفيشكلالقفمايا،معظموفى

التيالمستنداتباكورة،الدفاعومذكرةالدعوىوعريضة

منكليقوم،الطلباتهذهوفي.الطلباتعليهايطلق

ادعاءاتوتفنيدادعاءأتهبطرحعليهوالمدعىالمدعي

خارجالتسويةتتم،المدنيةالقضايامعظموفي.خصمه

إذا،حالأيةوعلى.المتبادلةالطلباتأساسعلى،المحكمة

طلبيجوزعليها،متنازعأهميةذاتواقعيةمسائلتبقت

إجراءوهو.المحكمةطريقعنرسمياعنهاالكشف

دليلبتقديمالاخريلزمأنالخصومأحدبموجبهيستطع

بعدنزاعمحلالدعوىظلتوإذا.الدعوىفيتقديمهيرأد

للمرافعة.تحال،الدليلعنالكشف

دونفردقاضعادةالمدنيةالقضايافيبالفصلويقوم

الطرفبتحديد،المحلفونأوالقاضييقوموقد.محلفين

عنتعويضادفعهعليهالواجبوالمبلغ،بالتزاماتهالخل

عامبوجه،المدنيةالقضايافيالمحكمةحكمويقوم.الإخلال

،أخرىوبعبارةببعضها،الأدلةمقابلةالراحثيأساسعلى

عليهالمدعىأنهوالغالبالاحتمالكانإذاماثبوتعلى

العكصر.أو،المدعيجانبمنبهالمدعىالإخلالارتكب

.ضدهالصادرالحكماستئناف،الدعوىخسرلمنويجوز

الإسلامفيالمحاكم

الإسلامية.الشريعةالإسلاميالقانونعلىيطلق

.المطهرةوالسنةالكريمالقرآنمنمستمدةوهي

والعقائد،العباداتأحكامالشريعةوتشمل

عليهيطلقماوهى،بالمعاملاتالمتعلقةوالآحكام

المحاكمعلىويطلق.والجنائيالمدنيالقانونالأوروبيون

العصورمرعلىال!!علاميةالشريعةأحكامتطقالتي

ال!ثرعية.المحاكم

الخصعوماتفيالفصلمملطةيتولىمنعلىويطلق

الشرعى.القافى،الشرعيةالمحاكمبولحماطة

الدولبعضفيتوجدالحدشة،العصوروفي

المدنية.ألمحاكمجنبإلىالشرعيةالمحاكم،الإسلامية

فيبالن!الدولتلكفيالشرعيةالمحاكموتختص

وتختص.والطلاقالزواجمثلالشخصيةالأحوالمسائل

المسائ!!.منذلكغيرفيبالفصلالأخرىألمحاكم

الإسلاميةالشريعةتعد،السعوديةالعربيةالمملكةوفي

.الخصوماتكلفييطبقالذيالوحيدالقانون

السابقةالشيوعيةالدولفيالمحاكم

ثلاثإلىالشيوعيةالدولفيالمحاكمتنقسم

والعليا.،والإقليمية،الشعبيةالمحاكم:رئيسيةمجموعات

منتتكونالأولىالدرجةمنمحاكم.الشعبيةالمحاكم

مواطنونالشعبيونوالقضاة.محترفينوقضاةشعبيينقضاة

.قصيرةلفتراتالقضائيةواجباتهملأداءينتخبون،مدنيون

وينتخبونعلمئا،مؤهلونقانونرجالالمحترفونوالقضاة

الخصعوماتفيبالفصلتقوم.الإقليميةالمحاكمر

المحاكمفيهتفصلمماخوأالأكثرالكبرىوالجرائم

المحاكمأعمالعلىبالإشعرافأيضاوتقوم.الشعبية

الأحكامفيألاستئنافطعونفيتفصلكما،الشعبية

الإقليميةالمحاكمتقوموعندما.الشعبيةالمحاكممنالصادرة

قضاةقضاتهايكونأنمنفلابدالاستئنافمحاكمبدور

الأولى،الدرجةمحاكمبدورتقومعندمالكنها،مختصعين

الشعبيين.القضاةبعضتضمقدفإنها

الدولكلفيقضائيةجهةأعلىالعليا.المحاكم

الشيوعيةالدولةفيالعلياالمحكمةوتنتخب.الشيوعية

المحكمةوتقومالبلاد.فىللتشريعمجلع!أعلىبوساطة

ضدلهاالمقدمةالاستئنافعرائضفيبالفصلالعليا

تقومكما،درجةالأدنىالمحاكممنالصادرةالأحكام

الأولى،الدرجةمنمحكمةوبوصفها،القوانينبتفسير

المواطنينرفاهيةتمسالتيالقضايافيبالفصلتقومفهي

منجمهوريةلكلوكانبألحمرها.البلادأمنأو

عليامحكمة)لممابقا(،السوفييتيالاتحادجمهوريات

المحاكمعلىبالإشرافتقومالتيوهيبها،خاصة

المقدمةالاستئنافعرائضفيوبالفصل،درجةالأدنى

داخلالإقليميةالمحاكممنالصادرةالأحكامضدإليها

لجمهورية.ا

المحاكممنخاصةانواع

الوقتفيالدولمنكثيرفيتوجد.الإداريةالمحاكم

والمهنبالتجارةتتعلقالتيمثل،فنيةمسائلالرأهن

النقلأعمالمزاولةورخصالعموميينالموظفينومعاشات

التيالمنازعاتفيالفصلوتتولى،الخدماتمنوكيرها

هذهوتطبق.خاصةمحاكمأوإداريةلجانبسببهاتنشب

الصارمةبالقواعدفيهاتلتزملا،مبسطةإجراءاتالمحاكم

البينة.انظر:.الإثباتقانونفيالمقررة

شتىفيالخبرةأهلمنقضاةتضمالمحاكموهذه

أستراليامثل،الدولبعضأصدرتفقد.الإدارةميادين

للإجراءاتقوانينالأمريكيةالمتحدةأ!لاياتواوأسبانيا

للجمهور.عادلةمعاملةتضمنالإدارية

بلاهايالدوليةالعدلمحكمةتوجد.الدوليةالمحاكم

.المتحدةللأمالرئيسيةالمنظماتمنوهىهولندا.في

دولةأيةتلزمولاالأعضاء.الدولمنقضاةوتضم

بوجهأو،عامبوجه،ذلكعلىتوافقلممالها،بالخضوع

وسائلللمحكمةليسأنهكما،معينةقضيةفىخاص
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الح!ص!ا،ضدهايصدرالتيأسةالدوعلىقسراأحكامهاأضنفيد

العدلمحكمةانظر:برضاها.إلاالتنفيذيتمالاآومن

الدولية.

ا،قتصادية1الجماعةأنعتمأتء،أ589عاموشي

جم!!تمشأانتياكنزاعاتشيأطافصمامحكمة،روبيةالأو

ممامسائا!ىأغصلىاامح!صمةتتناولوأعضائها.

وقيود،رأخرىدولةلينالتجارةصيوالتمييز،الاحتكارات

الأوروبية.المجموعةان!:.أطعم!الانتقال

تاريخيةنبذة

فيالسنكبارأوأغبيلةامحاخستعد.القديمةالمحاكم

كانتو.الشعبيةاالمحاأنواعأول،البدائيةالمجتمعات

المحلية.الأعرا!ابموجبأغضاياافيتفصل

أضقنيناتاالمجتمعاتعرشت،الحضاريأخقدماويم

تصبيقو،أختشيناتاتلكتفسيرإلىالحاجةوأدت،الم!ضوبة

،نأتحاكواشتصوإلى،دعوىب!طالخاصةئع"!هظعلىموادها

أطدوأ!ة.الرسميةأغضائيةاالمحاكم!نشأتثممنو

كام!تقنينا!أوباصدارالاقدمونالرومانوقام

.متقدمقضائيمنفاأأممسوضعواكما،الرومانيةللقوانين

القرنشيأخربيةااشرومانيةالإصراطوريةحكمانهياروبعد

الرومانيأعضائياالنظامتدريجياتلاشى،الميلاديالخامس

الإقطاعيةالمحالظاممحلهوح!!أوروبا،غربدولفي

المحلية.المقاطعاتفياللورداتلرئاسةتعقدنت!طالتي

أتحخمايا،لضأهـا!دةمحدراختصاصاتاالمحاأضلكوكان

امحلية.؟ال!عرادطبية!علىوجرت

أتحىر-صدهـافي.العاموالقانونالمدنيالقانونتطور

تدريبفيأجةالإيماأالجامعاتبداتاطيلادي،عشرالثاني

حلولقد.أغديماالرومانيالقالونمباد!ئىعلىالمحام!ت

نصوصإشىتمامااستندالذيالرومانيالقانونتدريجيا

الإقطاعيةك!االمحانظاممحل،المكتوبةالقوال!تمجموعات

الأوروبية.االأقطارامعظمافي

إمبراطورأصدر،الميالأديالتا!ععشرالقرنأوائلوفي

منأمعاسامستمدوهو،نابليونقوانينالأولانابليونفركسا

مننمطادصفته،القانولىهذاوأضحى.الرومانينالقانو

أطعظماأغضائيواالقانونيالخظام!تألمساس-أ!دنيااغانونا

أثأكااأغرراوفي.الملاتينيةاأمري!طودولالأوروبيةاأسدولا

قامترللمحاك!ا.قوميمنفاأبتأ!ميسلريطانياقامتععضهـ،

اغضائية،االسوالقمبنمجموعةلتطويرتدريجياح!االمحاهذه

يقةبم!إطبقتا،نها،العامالقانونعليهاأطلهتانتيوهي

أ!دولة.اشيالمحا!صمكلأمامالشعبجمئأشرادعلىموحدة

أصقانونيةاالمجادئنه!تالعامالقانونمحاكمواتبعت

هديعلىرئيسيةبصفةقضاءهاوأقامتأضقليدية،ا

الإنجليزيالعامالقانونوأضحى.السالقةالقضائيةالأح!صاما

خضعتالتيالأقطارلمعظمالقضائيأطنظهامأساسا

وماليزياوالهندأجاأ!شراذلكفيبما،نياكبريصاأأ!لالحشعمار

الأمري!جة.اهتحدةوالولاياتنيوزيلندار

العصرفيالإسلاميةالدولبعضفيالمحاكمتطور

القرنأواخرفيالإسلاميةالدول-هـمنقامت.الحديث

نظاماتبعتأومدنيةقوان!تبإصداراطيا،دي،عشرالتاسع

أحكاممنبدلأ،القانونفروعشتىفيالعامأغانونا

الخمسينياتفيتركياأصدرتفلقد.الإسا،ميةااششريعة

فيمصرأصدرتكما-عشر،أضاسيعاالقرنمر

وجنائية،تحاريةقوانين،أصاسئكشراالقرنمنالسبعينيات

جديدا،تنظيماالمحاكملتنظيمقوان!تإصدارهاعنشضلا

إبانالسودانوفي.الفرنسيةأتحمحائيةاأسفمأانهرتعر

الإدارةأصدرت،المصريالإتجلبشياأخائياا!-

،العامأسقانونامبادئمنمستمدةجناتيةقوان!-نيةالريصاأ

تطيقعلىمحاكمهجرتحديدا،قضائيامانفاأوأنشأت

ظلت،ذلكومع،العدالةمبادئرأعاماالقانونأحكام

الشريعةأحكامتطهبق،أسسودانافيالشرعيةالمحاك!ا

المسلمين.علىأصثعخصميةاالأحوالامسائلفيالإسلامية

ولماالقضايا.فىبالفصلأيضاتقومأغبليةاثماالمحاوظلت

محاكمانشأواالهند،فيالحكماعلىالبريطانيونا!متونى

فيالمسلمينعلىالإسلاميةالشريعةبتطبية!قامتجديدة

مدنيةمحاك!اانشأواكما،الشخصيةأ*اأحوامسائ!

قفكما!!وشا..الأااتحضالااةأ!لفصطحنائية"

بو"لرمصحرىصي!

قامت!صماالقضاء،أمامالإسا،ميةاكشريعةبأح!طءأحمماا

منك!طوقامت.أم269عامفيأصترعيةاك!المحااخاءبإ

منالخمسينياتفيالشرعيةالمحاكمأصغاءبإتونسومصر

منالمتظلمتخولالإملاميةالدولمعظما.العشرينالقرن

ال!دمعتئناف.فيالحقالحكم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القاضي

ا!كملحاقاصي

ا،!تئاهـ

ا!ا،ستحو

اغالولمجةال!فادة

ألااضحاس

الا!حتدعاءاا!ر

ا!سئعط!الفصائيلأمر

المح!صحةمر

اغصافياالإسدار

لموظفونا

الكبرىالمحلعينهيئةالمحامي

المحلفولى

والوثائقالإجراءات

أحتولةااصيةا

امةا!رااضحريدا

لإحصارانودقااخمويضا

هـلإنصاالودقالدعوىا

السراحإطلاقا،كتابالياسةالدعوى

الاتهاما،ئحهاحعماهدا

!مةالمحالقسمامقرو!ةالحطيةاحتعهادةا

الدعوىموجرالحضورطلص
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صلةذاتأخرىمقالات

الأحداثمح!صمةالإسلاميالفقهلميالعقوبة

اسدوليةاالعداطمح!صمةالغحوم"ضاعة

يةالسح!المحكمةالقانود

الكنغريةالمح!صمةالعرفيأغا!نا

القا!ليةاالسظم،المتحدةاطمل!!المدىالقا!د

الأستراليالقالويالنظامالإسلامفىالقصاء

القضايامعتتعامل،خاصةمحكمةالأ!حدات!

رعايةإلىيحتاجونأو،جرائمارتكبواأطفالاتشملالتي

هذهعلىيطلة!ونيوزيلندا،أسترالياوفيالمجتف.وحماية

.الأطفالمحاكماسمالمحاكم

مدربونقضاةالأطفالأو،الأحداثمحاكمويترأس

أنهاإلا،المدنيالقضائيالنظاممنجزءوهيخاصا.تدريبا

تعقدوأحيانا،الأخرىالمحاكممنرسميةأقلصفةتتخذ

علىالأقطارمعظموتركزلعرا.فيهاالاستماعجلسات

عندومصالحهم،الأطفالرعايةبأعباءالنهوضأهمية

اسمذكرعلىقيوداهناكفإنوعموما،القضايا.سماع

وأللأحداثمحكمةأماميمثلطفلأيومدرسةوعنوان

.للأطفال

الذيبالعمريتعلقفيمابه،الخاصةقوانينهقطرولكل

فإن،عامةوبصفة.المحكمةأمامالطفلفيهيمثلأنيمكن

معالتعاملويتمعاما.عشرأربعةهولذلكالمحددالعمر

وأالمدرسةطريقعنذلكعنأعمارهمتقلالذينالمذنبين

محاكممعظموتستمع.الاجتماعيةالخدماتأوالشرطة

أطفالضدالموجهةالقضاياإلىالأطفالأوالأحداث

فإنكل،وعلىعاما.17و41بينأعمارهمتتراوح

المحاكمفيهاتنوأنيجبالقتلجرائممثلالخطيرةالجرائم

عليه.المدعىعمرعنالنظربغض،العاديةالجنائية

وأالأحداثمحاكمعنتصدرالتيالأوامروتشمل

مايوردوعادة.الرعايةأوالإشرافأوامرالأطفال

وظروفهالطفلعنتقاريرالاجتماعيونالاختصاصيون

يوضعفقدحكمها.المحكمةتصدرأنقبل،العائلية

غيرآباؤهمكانإذا،محليةسلطةلدىالحبعي!فيالأطفال

فإنوعموما،.مسؤولياتهمتحملفيراغبينغيرأوقادرين

علىالحبسمنأنماطتطقبل،السجنيودعونلاالصبية

خطجرة.عنفبجرائمإدانتهمتتماالذينأولئك

كان،الأحداثمحاكمإنشاءقبل.تاريخيةنبذة

علىالخارجينالأطفاليحاكمونأمخربافيالقضاة

حكمواوقد.البالغينبهايحاكمونالتيبالويقة،القانون

الأحداثمحاكمنشأتوقد.بالسجنالكثيرينعلى

القرننهايةفيالجانح!تالأطفالتجاهالمواقفلتغيرنتيجة

فقد،الجديدةالمواقفلتلكووفقا.الميلاديعشرالتاممع

أماكنالأحداثمحاكمت!صنأنالمفترضمنأصبع

الأطفاليتعرضألاويفترض.لمعاقبتهملاالأطفاللمساعدة

فيتوجدماغالباالتيالفظةوالمعاملة،القاسيةللظروف

علىلزاماأصبحفقد،ذلكمنوبدلآ.البالغينمحاكم

عنبمعلوماتالقاضيتزويدالاجتماعيينالاختصاصيين

وعادة،بحريةالطفلبمناقشةالقاضيويقوم،الطفلخلفية

يفترض،ذأسكوبعد.سريةا!متماعجلسةفيذلكيتمما

وقد.الطفلمصالحيراعيقرارإلىالقاضييصلأن

وأاختبارفترةأوغرامةأوإنذارالقرارهذاعلىسرتب

مدرسةفيالطفليحبسوقد.أخرىجهةإلىتحويل

.أخرىمنشأةأيفيأو،تعليممركزأو،تدريب

.الأحداثجنوحأيضا:انظر

)1!متئناف(بمالمحاكمةانظر:الاسثئئا!.محكمة

المحاك!(.)أنواعالمحكمة

أحدالإنسانلحقوقالأوروبيةالمحكمة

أخرىم!يئةبالتعاونوتعمل،الأوروبيالمجلسأجهزة

قضايافحصفي،الإنسانلحقوقالأوروبيةاللجنةهي

المزعومةالاختراقاتاللجنةوتدرس،الإنسانحقوق

والحرياتالإنسانحقوقلحمايةالأوروبيةللاتفاقية

فيالأوروبيالمجلسوقعهدولياتفاقوهو،الأساسية

فيالتنفيذحيزالاتفاقودخل.أم015عامنوفمبر

الإنسانحقوقشكاوىاللجنةوتدرس.أم539سبتمبر

،أخرىدولةضدشخصأو،جماعةأو،دولةتقيمهاالتي

كلتاتكونأنويجب.المح!صمةإلىعنهاتقاريروترفع

فيأحكامهاالمحكمةوتصدر.الاتفاقيةفيطرفاالدولتين

.الدعاوى

ترفعهاالتيالقضايا،القانونيةالمحكمةإجراءاتوتغطي

من،الإنسانحقوقانتهاكمواطنوهايعانيالتيالدولة

ولكنضدها.الشكوىقدمتالتىأ!دولةاأو،أخرىدولة

ماوكل.كبيرةسلطةالشكاوىللجنةأوللمحكمةليس

علىالنزاخطرفيمساعدةهو،اللجنةتفعلهأنتستطيع

ويمكن،الإنسانحقوقاحترامعلىيقومحلإلىالوصول

الدولوافقتإذا،القضيةإلىتستمعأنفقطللمحكمة

انظر:.ذلكلفعلقانوناالأهليةلهاأنع!ىعليهاالمدعى

الأوروبى.المجلس

محاكمانو:الأسبائية.التفتيشمحكمة

التفتيش.

الدولية.العدلمحكمةانظر:.العالميةالمحكمة
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المجموعةانظر:.الأوروبيةالعدلمحكمة

(.ال!دارى)المطاءالأوروبية

العالميةالمحكمةأساغاتسمىالدوليةالعدلمحكمة

تو!رهير.أطتحدةاالأماهيئةفيقضائيةوكالةأعلىوهي

وتعالثقط.الدوأجةأغانونيةاالنزاعاتلحلسلميةوسعائل

معينة.دوليةممظماتأودولبهاتتقدمالتيالقضايا

تقبلولاالدوفيالقانونمسادئعلىقراراتهاوتستند

مننسبياقليلعددإلىالمح!ضمةوتستمع.الا!حتئناف

تسوىالحكوماتل!تالنزاعاتمركثيراولحنالقضايا.

إلىمستسدةقوميةمحاحصمأو،أضرىدوليةامحافي

الدولي.القانون

شيراغبةت!-!أس!ماالمح!صمة،اأمادولةأيةتمثللا

ححذهقضاءبقبوا!دوأسةأرلع!!صأكثروتعهدت.ذلك

قبوا!مادوأ،رفضتوإذا.تةمتفاوحدودضمنالمحكمة

ماوعادةمباشر.إجراءأياتحادتستيمفلا،المح!صمةقرار

بشأنالمح!صمةقرارقبولهافيالقوميةالدوأسةمصالحتتح!صما

علىقضاياهاتعرضلاعادةأصدوا!اولكن.قضيةأية

بقراراتها.للقبولمستعدةكانتإذاإلا،المحكمة

الخمسةالأعضاءاالأمناومجلسالعامةالجمعيةتشخب

السظربصرفالأعضاءااختيارويجري.المحكمةفيعشر

المم!شومن،سنواتتسعلمدةويخدمونجنسياتهما.عن

اشئيسنائصورئيسهاالمح!صمةوتنتخب.انتخابهمإعادة

بهوأصدا.الامايفيالرئيسيومقرهاوالمسج!!،

اتحضاةااتأصوأغلبيةعلىبناءالمح!ضمةقراراتتصدر

الرثيسيعطي،الأصههـاتتعساويأ،حاوفي.الحاضرين

يجبقرار،كلاتحاذومع.الجهتينإحدىلترجيحصوته

الديللإجراءالكافيةالأسعباباتقدمأنالمحكمةعلى

مستقل.رأيتقديمفيالحققاضولكل.اختارته

المح!صمةفيدوليةمحكمةإنشاءمحاولاتأولىتمثلت

مؤتمرعنالمحكمةهذهانبثقتوقد.المنازعاتلفضأسدائمةا

العالميةالحربوبعد.أم998عاملاهايفيالسلام

منمجموعةبمساعدة،الأماعصبةوصمحلممر،الأولى

أررولي.اللعدلأسدائمةاللم!صمةالأولىاالخطط،أعضاةا

الذي،المتحدةالأمميثاقتضمنأم،029ديسمبروفي

الدوأجةالعدلمححمةتنظيما،أم459عامإقرارهتم

الدولي.للعدلالدائمةالمح!صمةلتخلف

الدولي.القانونبملاهاي:أيضااكظر

نيتنظرالمحاكممننوعالعسكريةالمحكمة

المسلحة،القواتبأفرادتتعلقالتيالقانونيةأغضاياا

يةعس!قواعدفييعملونالذينالمدنيينوالعاملين

القانونيةالطهرقالعسكريةالمحاكموتتبع.وغيرهم

إدانتهم،تثبتأنإلاأبرياءالمتهمونيعتبرفمثلا،.العادية

وفي.إليهمالمنسوبةالتهمتفاصيلب!صام!بويواجهون

محامللمتهمينيعين،خطورةصترألااأغضاياابعف!

شيئا(،ذلكمنيتكلفواأن)دونعنه!االدفاعيتولى

لإعدأدممكنةفرصةكللهمتهيأ،ذلكعنوفضلا

بأنفسهم.قضاياهم

منمجموعةأولصريةيقودونالذينالضباطويفوض

العسكرية.المحاكمفيجزئيباختصاصالسرايا

التىالصغيرةالجرائمفيالنظرالضباطهؤلاءويستطهيع

العقوبةوتكون،قيادتهمتحتتعم!!صغيرةرتبترتكبها

تخفيضأوالمزايا،بعضمنأخجريداأوأكرامةاعادة

)السجنالحراسةغرفةفيقصيرةلفترةالححزأواشتبة

أيةالجرائمهذهعلىعادة!لايترت(المحليالحرلي

السجلأوالعسكريةالحدمةبملفتوضعجزاءات

فرصعلىتأثيرمنلهالمامرتكبيها،ضدالدائما،

بعد.فيماترقياتهم

إحدىاختصاصمنفهي،خطورةالأكثرالجرائ!اأما

العسكريةالنظممعظموفي.الرسميةالعسكريةالمحاكم

المحلية،العسكريةوالمحاكمالخاصةالسسكريةالمحاكهاتن!

منكثيرفي،الأقلعلىضباطثلاثةمنهيئتهاتتألفالتي

إلىخطورةالأكثرالمسائلوتحال.العسكريةالقضايا

خمسةمنهيئتهاتتألف!التيالعامةيةأحس!االمحاكه

لهليسقانونيمستشاريساعدهمالأق!!اعلىضباصأ

نأ،العسكريةأضظهمابعضشيأطمجندويجوز.صوت

المحكمةهيئةأعضاءثلثي!صنأن،كمتهمحاأثناء،يطلب

المجندين.منااللأقلاعلى

فىمدربونمحامونالبلدانمعظمفيويوجد

يتولى،الأوروبيةالبلادبعضوفي.العسكريةمحاكمها

بلجيكامثلالعسكريةالمحاكمرئاسةمدنيونقضاة

أستراليا،ذلكفيبماالكومنولثبلدانمعظمأماوفرنسا.

فىبهالمعمولكالنمطنمطافتتبعونيوزيلندا،والهند

)سابقا(السوفييتيالاتحاددولفيويوجد.المتحدةالمملكة

هي،للمحاكممستوياتثلاثةالعربيةالبلادوبعف!

والعليا)الاممتئناف(والمتوسطة،الأولىأسدرجةامحاك!ا

منالعسكريونوالقضاةالمحاكمرؤمعاءويع!ت)النقض(.

عنأعمارهملاتقلممنالعسكريينمنعريضقطهاعبين

الفعلية.الخدمةفيموجودينومازالواعاما52

علىيطدقالذيالا!مجيمسالقديسمحكمة

قصرمناسممهاتستمدوهي.البريطانيةالملكيةالمحكمة

ولم.لندنفيوستمنستربضاحيةالقائما،جيمسالقديس
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جيمسالقديسمحكمة

قصرمناسمهاتستمد

فىجيمصالقديس

قملمنكانالذي،لندن

للملك.رسميامقرا

السفراءمازالولكن،الملكلإقامةمقراالقصسرهذايعد

نأعنفضلا،جيمسالقديسبلاطمجلصرلدىيعينون

شرفةمنالملأعلىعنهيعلن،للعرشملكأياعتلاء

القصر.

قضايافيللنظراقيمتمحكمةالكئسيةالمحكمة

موضوعاتفيتنظركذلك.النصارىالكهنةفيهاتورط

.الناسعامةأوالنصرانىالدينبرجالتتعلقدينية

سلطاتالسابقةالأزمنةفيالكنسيةللمحاكمكان

سبيلعلى،الكنعسيةألمحاكمأستطاعتنطاقا.أوسع

والبدعوالوصاياالطلاقتخصقضايافيتحكمأن،المثال

النصرانيالدينرجالفيهايتهمالتيالقضاياوكلالدينية

المحاكمبعضاكتسبت.دنيويةوإمادينيةإمابجرائم

كان.سيئةسمعةالغربيةالدولبعضفيالكنمسية

المحاكمأنواعأكثرأحدوهو-الاستنطاقأوالتحقيق

بالبدعالمتهمينالناسمنبكثيربعثقد-وحشيةالدينية
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لالحبال.إليهايشدونمنصةعلىحرقهمليتمالدينية

التفتيش.محاكمانظر:

المحاك!اأكثرمنمح!صمةالعلياالكئسيةالمحكمة

أطف!المح!صمةهذهتعقد!صانت.أهميةالكنسيةالإنجليزية

وقدإنجلفهـا.صنيسةإلىالإساءةباالمتعلقةالقضايافي

وتحددت.أطيلادياعشراسسادساأغرناخلالتطورت

تستمإلىوصارت.أم161عامكاملبشك!!سلطاتها

الأحرى،اأعنسيةاوالخالفات،بالهرطقةالخاصةالقضايا

أغضاباإلىأيضاتستمعكانتو.الدينرحالوجرائم

.بالطلاقالمتعلقة

لأنالا!شياءمنكثيراال!ضسيةالمحكمةهذهسببت

مبادئيعارصحسانوجودها،وكذأنأنشطتها،منكثيرا

الأساقغمةاشا-،الأحيانابعف!فيو.إنجلترافيالعامالقانون

نزاعاتشيأصرا!أأنههمرع!ا،المح!صمةشىقضاةيجلسون

الإنجليزيااشبرلانأخىأأمحليا.اال!صسيةالمح!صمةنفستنوها

.أم641عامأعليااالكسميةالمح!صمة

العاميةفييعنيمصصلحأالكئغريةالمحكملأ

قوانينهاتستحدثالأشخاصامنمجموعةالإنجليزية

هذهمثلتحترمولا.المح!صمةهيئةبتمثيلهاوتمفذها

عقوباتوتفرض،أسةوالعداأغانونامباد!ئىعادة،المجموعات

شيظهرقدالمصطلحأنيعتقدوفيها.مبالغاأوجائرة

اشوادالقضاةكان.المتحدةالولاياتفيأوهايوأوكنساس

سريعة،صماتمحاتيصدررآخرإيىمحانمنينتقلون

:كمذا.!امدانوأسسجماءايدشعهاأضياالغراماتلهموتد!

المحكمةمصطلحنشوءإلىأدىآخرإلىمحانمنالتنقل

،أسلقانونطبقاالعينةالمحاكمنقادا!شخدموقد.الكنغرية

عنرضاه!اعدمع!أسلتعبيرالاحيانمنكثيرفيالمصطلح

المحاكم.تلكمثلأحكام

نأويعتقد.القطنأديافعنالبذورأعصلآدةالمحلاج

اورج.!لىمخترعأول!نويتشإليا!صبراتع

شيالهندفيمستخدماالبسيطالقطنمحلاجكانو

نماذحأحدالأمريكيةللمستعمراتووص!!.القديمةالأزمنة

القرنمنالأربعيمياتافيالمستديرالمحلاخوهوالمحلاخهذا

ويتنياخترعأم،397عاموفي.الميلاديعشرالثامن

عنأغطنالذورلفصلسرعةوأكثراقتصاديةطريقة

المحصولالقطنجعلعلىالمحلاجوسعاعد.الأليافا

الجنوبية.المتحدةالولاياتفيالرئيسي

الأسمطواناتمنزوجمنالأسطوانيةالمحالجوتتألف!

القطن.عنوفصلهاأجذورابضغطتقومالتيالمثلمةالخشبية

فيويتىطورهالدياطمحلاحممودحالصورةفييمدوالديالمحلاج

احقطى.األيا!صالدورلفصلأم397عام

مننوعمنالأليافعنالبذورإزالةيم!ضهاالمحالجوهذه

البذورتزيلأنيمكنهالالكنها،التيلةطويليدعىالقطن

ويزرع.التيلةقصيرالقطنمن،لقوةالمشتبكةالأأجافاعن

فصللأنوذلك،صغيرةمزارعفيأضيلةاقصيرأغطرا

كاملايومايستغرق،الأليافامنصجم.،4دعنأجذورا

الواحد.للشخص

أليافعنالبذوريزيلللقطنويتنيمحلاجوكان

تقوم،المحلاجذراعتدوروعندما.التيلةقصيرالقص!!

بالدورانالسلكيةالأسنانمنبصفوفمغطاةأسعطوانة

ثقوبعبر،القطنأليافالأ!عناناوتسحبمحورهاعلى

نأيمحنلاالبذورإنحتىجدا،محكمةمساحةذات

لإزالةالفرشمنمجموعةذاتأسطهوانةوتقومفيها.تدخل

)صفيحةقادوسفيوإيداعهاالأسنانمنالألياف

فيالقطنمنيحلجأممبيراويتنيمحلاجوكانتصريف!(.

يعملونشعخصا05بهيقوملماضعفا05الواحداليوم

يدرمنتجاالتيلةقصيرالقطنأصبحماوسرعانلاليد.

.المال

إلى.،ويتنىبمالقطن:أيفاان!

إلىيستمعونالعاديينالمواطنينمنمجموعةالمحلفور

ويقررونالقضائيةالمنازعاتفيأسشهوداأقوال



المحاكماتفيلآخروقتمنالمحلفونويستخدم.الحقائق

فيأقلبصورةويستخدمون.الخطرةالجرائمفيتنظرالتي

المدنية.المحاكم

تتبعالتيالأقطاروامئفيبشكلالمحلفونويستخدم

وتشمل.الانجليزيالنظاممنأحكامهأخذتقضائيانظاما

ومعظم،الأمري!!ةالمتحدةوالولاياتأيرلندا،الأقطارتلك

أوروبافيالمحلفونمايستخدمونادرا.الكومنولثدول

.المتحدةالمملكةبا!شثناء

فيعضوا12منالعادةفيالمحلفينهيئةتتألف

القضايافىأقلعددومن،الجنائيةالقضاياحالات

المحلفيناختيارو!م.بالامشجوابيقومونوهم،المدنية

المحليةالحكوميةالقوائممنأو،التصويتسجلاتمن

إعفاؤهه!.أوالناسبعضاستبعاديتمكما.الأخرى

معيناحداأعمارهمتخطتالذينأولئكهؤلاءويشمل

العدلإدارةوموظفيقضايافيأدينواالذينوألمجرمين

اختيارويتم.العامةالخدمةفىالمتخصصينوبعض

المدعىيعترضوقد.محاكمةل!سلعشوائياالمحلفين

فيالبدءقبلالمحلفينمنعددعلىمحاميهأو،عليه

فيماالخاصةأحكامهقضائينظامولكل.الاستجواب

يستخدمحيثالمتحدةالولاياتفي.بالاعتراضيختص

فإنهم،الأخرىالأقطارمنأكثرمتكررةبصورةالمحلفون

منحازينكانوإذامالمعرفةللاستجوابيخضعونقد

عليه.متحاملينأو،عليهللمدعى

إلىالمحاكمةخلالألمحلفونيستمعأنويجب

القاضيويقوم.القضيةحقائقيقررونذلكوبعد،البينة

منالخروجالمحلفينمنويطلب.للقانونوفقابتوجيههم

بقبولأوما،بإجراءيحكمأنالقاضيأرادإذاالمحكمة

القاضييرأجعأويجمع،القضيةنهايةوفي.البينة

براءةإثباتعليهميجبأنهويوضئللمحلفينالبينات

إليهيلايرقمالحدمذنبأنهلهميتأكدمالمعليهالمدمم!

الشك.

إلىالمحلفونيتوجه،للبيناتالقاضيمراجعةوبعد

يجبالأقطار،معظموفي.حكمإلىللوصولخاصةغرفة

ممكناذلككانإذابالإجماعالحكمإلىالمحلفونيصلأن

حكمالمحكمةتقبلقدمحددزمنانقضاءبعدأنه،إلا

يفلحلموإذا.إليهالوصولالممكنمنكانإذا،الأغلبية

علىيطلق،للحكمكافيةأغلبيةعلىالحصولفيالمحلفون

بصرفالقاضيويقوم.المحلفينحكمتعليقالحالةهذه

هيئةبوجودجديدةمحاكمةتبدأأنعلىالمحلفينهيئة

طريقعنألمحكمةإلىالمحلفينرأييقدم.جديدةمحلفين

المحلفينمهمةوتنتهى،أ!يئةاتنتخبهالذيالمحلفينرئيس

الحكم.قبولشمعندما

935النظممحلل

منأقلمنالمدنيةالقضحاياحالةفيالمحلفينهيئةتتألف

أسامحيةبصفةالهيئاتهذهمثلوتستخدمعضوا.21

والفصلالاحتيالأوبالتشهير،تتعلققضايافيللتحقيهت

بالاستجوابالمكلفةالمحلفينهيئاتماتكونوعادةفيها.

.الوفاةسببوتقررصغيرة

إنجالشافيالمحلفينهيئةتكونأنيحتمل.تاريخيةنبذة

.أم660عامفيالنورمنديالامشيلاءبعدبدأتقد

فياستخدامهاتم،الميلاديعشرالخامسالقرنوبحلول

المذنب.لتحديدتقريباالقضاياكل

الحقفردلكلأنالإنجليزيأغانونامبادئأحدوأصبح

وعلى.أندادهأونظراؤهبهايقوم،لمحاكمةالخضوعفي

كان،الميلاديالعشرينالقرنمنتصفحتىفإنهكل،

لديهمالذينالمواطنينبينمنفقطيختارونالمحلفون

وفيمحدد.بعصرمحدوداالاختياريكنولم،ممتلكات

ستينياتوخلال.الشعبيمثلونالمحلفونيكنلم،الغالب

الأقطارمعظمأدخلت،بعدهوماالميلاديالعشرينالقرن

ولمالتصويتسنبلغواالذينالمواطنينلكلتسمحقوانين

خدمةإلىللانضمامأهلايكونواأنمحددةمشايتجاوزوا

المحلفين.هيئة

هيئة،الاستجواب،القاضي،المحكمةأيضا:انظر

المحاكمة.،الكبرىالمحلفين

أداءدتقييمتستخدمأداةالمحركعملمحلل

يكونالنظامهذا.الديزلأوالبترولمحركاتمكونات

يستخدمحيث،المحركمعمباضربشكلموصولاعادة

الأجهزةهذهمثلوالميكانيكيونالسياراتأصحاب

التعديلوإجراء،المحركأجزاءأداءمراقبةفيلمساعدتهم

.الضرورةعنداللازم

منتصميمهافىالمحركعملمحللاتوتتراوح

إلى،قليلةوظائففىشحكمالذيالبسيطالنموذج

عملمحللويتكون.بالحاسوبالمبرمجةالمعقدةالأنواع

الذيالذبذباتراسمةجهازمثل،أجهزةعدةمنالمحرك

فييتحكمالذيوالتاكوميتر،الاحتراقجهازعمليقيم

المصنعةالسياراتمعظماوتحتوي.المتباطئةالسرعةضبط

.المحركعملويراقبيتحكم،دأخليحاسوبعلىحاليا

الداخليبالحاسوبالمحركعملمحللوصلالممكنومن

المحركحالةحولالضروريةالمعلوماتعلىللحصول

لوحةمنألمحركعملمحللاتمعظموتتكون.وأدائه

طابعة.وآلةعرضوشماشعةأزرار،

البنزين.محرك،الديزلمحركأيضا:انظر

النظم.تحليلال!:الئظم.محلل
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فصلهيم!شلاأكثرأومادت!تمنخليطاوول

منأحديداوتحتويمثلا.شيحإكاالي!صاني!صةأطرقجما

.سا،علىيحتويلابعضهاوأس!-،سائلعلىالمحاليل

حملبة2-سائلة-1:أصي!أطمحارئيسيةأنواعثلاثةوهناك

غازية.-3

يذابعندماالسائلةأج!!المحاتنتى.السائلةللالمحط

عندماأيضاأجلالمحاهذهتت!صنوآخر.سائ!!فيسائل

الماءاالشائعةالأمثلةاومن.سائ!!فيغازأوصلبيذوب

أغهوة.امشروبفيالمذا!والس!ض،بالكحولالخلوط

أض!صينالقابليةأ!ديهمات!صنأطذاناالسائلانويعرف

علىاغابليةاهذهوتتوقف!،للامتزاجقابلانبأنهمامحلول

متل،أنحيزجائيةاالأحوا!اعلىوأطسواظالكيميائيةالخواص

أرريهات!صنالموادبعفرر.اهـارةودرجةالجويالضغط

قابلانأ!أححواوفاطاء.الأ!هـىامرأكثرالامتزاجقاللية

عطيتىالادت!تمنصميةأيخلطالأنللامتزاجتماما

.محلول

ا!فيقاسائلفيتذوبالتيأ!هسلبةاوالموادالغازاتأما

الماء،منهـددةكميةوزرب.للذوبانقابلةإنهاعنها

ويبقى.الملحمنمحددةحصمية،معينةحرارةدرجةوعند

تسمىر.ذائبةغيرصعلبةمادةللمحلولإضافيملحأي

إذابتهاالماءبمقدورالتيالميىمنالقصوىالكميةهذه

،بالمذابأسدائبةاالماددوتسمىالماء.فيالملحذوبانبقابلية

با!ذوقالليةثتتوقف.بالمذيبتذيبهالتيالمادةوتسمى

:علىادأطموأ!جميائيةاالحواى!علىأ!سلبةاالموادمعظم

أصسائا!.االمحلوأ!حرارةدرجة

أيضاتتوقفالذوبانقابليةفإن،للغازاتبالنسبةأما

الضغط.ع!

معظمفيأ!لبةاالمحاليلتت!صن.الصلبةالمحاليل

يبردعندمافمثلا،.السائلةالمحاليلتتجمدعندماالحالات

منهمايت!صنالمصهورينوالزنكالنحاسمنخليط

الفضةومحلول.صلبمحلولوهواللأصفرالنحاسر

تخلطعندماينتج-آخرصلبمحلولوهو-الخالصة

تبريدهما.ويتماالمصهورانأضحاسواالفضة

اختلاطعنالغازيةأجلالمحاتنتى.الغازيهالمحاليل

اكنيتروج!تمنخليطغازيمحلولأ!واءفا.الغازات

وثانيالأرجونامنأق!ىكمياتإلىبال!ضافةوالأكسجين

.اتابشكلللامتزاجقابلةالعازيةوالمحاليل.الكربونأكسيد

لت!صينالغازاتقابليةعلىأ!بيعيةاالأحوالتؤثرولا

المحالي!!.

بدلأتستخدممصنعةموادالصثاعيةالمحليا!

الصمناعيةوالمحليات.والمشروباتالأطعمةفيالسكرمن

)سكرالسكروزمنحراريةسعراتوأقلأحلى

نظاميتبعونالذينأولئكبكثرةويستخدمها(،المائدة

وتحتوي.السكريالبولمرضىوجيم(أ)1الحمية

والسكرينوالأممبرتيمالسي!صلاماتعلىالمحليات

.ك-االلأسيسوأصفاموا

هذهيتناولونالذينالأشخاصأنأضجارباأظهرت

لجنةوتألفت.بصحتهميجازفونقدب!ضرةالمحليات

العالميةالصحةمنظمةمنكلفيالخبراءمنمشتركة

لدراسةالمتحدةالأملهيئةأخابعةاوالزراعةالأغذيةاومنفمةأ

وتقوم.الصناعيةالمحلياتفيهابماالأطعمةإلىالمضافةالمواد

استخدامبمراقبةالأقطارمنحضيرشىالح!صميةتأصملمإا

منكلفيالسيكلاماتاستعمالمنرش!ثلا،المواد.حعذه

وأظهرت.ام079عامأطتحدةاأ!ل!ياتوااهتحدةالم!!ة

قدالسيكلاماتمن!جيرةصمياتاستخدامأنأ!د!اساتا

البلدانمنكثيرتسجحولا.الجرذانفينأسسر!إاسب!

فيمسيماولاالأطعمةفيالصناعيةالمحلياتباستخدام

.الأطفالاأغذية

صنعفيالمستخدمةالموادأ!ضرهووالأسبرتيما

والفنيلالأسبرتيكحمضمنمستخرجوهو.المحليات

بعضفيطبيعياتوجدانكيميائيتانمادتانوهما،ألانين

ضعفمائتيحلاوتهتعادلالذيالأسبرتيماأما.الأطعمة

وقد.أم659سنةمرةلأولأنتجفقد،المائدةسكرحلاوة

هذهمنكبيرةكمياتتناولأنالمب!صةأخجارباأظهرت

م8491عامفيول!ش.دماغيةأزرامايسمبقد3ا!اد

إلىالمتحدةالولاياتفيأحقاقيرواالأغذيةاإدارةصلتتو

الصحة.علىشأنذاتخطورةيشك!!لاالأممبرتيماأن

فياصعتخدامهعلىالبلدانمعظموافقت،الحينذلكومنذ

الغذائية.المنتجاتمنكثير

سكرحلاوةضعف003السكرينحلاوةوتعادل

منتصفوفي.النفطيةالمنتجاتمنيصنعوهو.المائدة

نأإلىالاختباراتأشارت،العشرينالقرن!عبعينيات

فيالسرطانظهورفيتسببمخهمفرطةكمياتتخاول

السرطانتسببأنهاالمادةهذهعنيذكرولما.الجرذان

وقد.استخدامهمنعتالبلدانبعضأنإلا،الإنسانفي

أغلبفيأخرىصناعيةبمحلياتأحس!صيناا!حتبدل

.للأحواا

-أسيسولفامأحياناويدعى،ك-الأمسيسوأغامأما

السكر،حلاوةضعفمائتيحلاوتهفتعادل،بوتاسيوم

وقد(،الخل)أسيتوالأ!عيتوالمحتيكحمضمنويسشخرج

المتحدةالمملكةضمنهاومن،البلدانبعضوافقت

ا!عتخدامه.على،المتحدةوالولايات

الغذائية.الإضافاتأيضا:انظر
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بنعبداللهبنوسلمعلد4اللهصلىمحمد

كلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنعبدالمطلب

بنمالكبن!بنغالببنلؤيبن!حببنمرةابن

بنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضر

بنإسماعيلنسلمنوعدنان.عدنانبنمعدبننزار

آمنةأمهلأن،زهرةبنيمنوأخواله.السلامعليهإبراهيم

عندبنسبهالجبنسبهويلتقي.منهمكانتوهببنت

وخاتماللهنبيخيار.منخيارمنخيارفهو.مرةبنكلاب

العالمين.إلىوأنبيائهرسله

يومفي،الأبيتيمبمكةكل!سرومحمدولد.ولادته

الفيلعامربئالأولشمهرمنعشرالثانيالاثنين

م(.057)

وعند،شهرأنعمرهجنينوهووالدهمات.كفالته

بلغعندماوالدتهوماتت.عبدالمطلبجدهكفله،ولادته

منالثامنةبلغعندماعبدالمطلبجدهومات.السادسة

توفىأنإلىرعاشهفيوظل،أبوطالبعمهفكفله،عمره

.سنواتثلاثبنحوالمدينةإلىالهجرةقبل

،نسوةعشرأرضعنهمنأنقيلماجملة.رضاعه

أبىبنتوحليمةلهب(أبىعمه)جاريةثويبة:أشهرهن

السعدية.ذؤيب

العلماءأحدأوصلها،بأسماءكثيرةلمجسه!عرف.أسماؤه

بأسانيديثبتله!منهاكثيراأنغير،اسمخمسمائةإلى

والماحيواحمدمحمد:الثابتةأسمائهومن.صحيحة

الملاحمونبيالرحمةونبيوالمقفىوالخاتموالعاقبوالحاشر

العرببعضسميوقد.العالمينورحمةوالنذيروالبشير

محمداسمهنبياأنمنميلادهقبيلشاعلمامحمدباسم

نسميأنوأمر،القاسمبأبيالىرسولكنى.كنيته.

بأبيجبريلكناه.حياتهفيبكنيتهنكنيولاباسمه

كنيتهعلىالكنيةهذهتطغىأنعليهعزولكنه،إبراهيم

بها.عرفالتى

بلغعندما.خديجةمنوزواجهالشامإلىسفره

أبيمكمهكل!!الرسولسافرسنة،عشرةاثنتيعمره

بالراهبالرحلةهذهفيوالتقى.الشامإلىتجارةفيطالب

التيبصفتهالراهبفعرفه،الشامبصرىبمدينةبحيرى

رسولهذا:عنهقالهومما.الكتابأهلكتبفيعرفها

وما:لهفقيل،للعالمينرحمةأدلهيبعثههذا،العالمينرب

يبقلمالعقبةمنأقبلتمحينإنكم:قال؟بذلكعلمك

وإني،لنبيإلاتسجدولاساجدا،خرإلاحجرولاشجر

عمهوحذر،كتفهغضروفمنأسفلالنبوةبخاتمأعرفه

لقتله،بهيتربصونحيث،الرومأرضإلىبهالذهابمن

تجارةفيالشامإلىثانيةخرجثم.مكةإلىعمهفرده

ماميسرةفرأى،ميمسرةغلامهامعخويلد،بنتلخديجة

الزواجفيفرغبترأى،بماسيدتهفأخبر،أحوالهمنبهره

منولهاسنةوعشرونخمسالعمرمنولهفتزوجها،منه

منقبلهعنها(الله)رضيتزوجتوقد.سنةأربعونالعمر

بنتا.الآخرومنوبنتا،ولداأحدهمامنأنجبت،رجلين

نبوتهعلىالدالةالإرهاصاتأهممن.نبوتهإرهاصات

إبراهيم،أبيدعوةأنا..).:والسلامالصلاةعليهقوله

بيحملتحينرأتالتىأميورؤيا،عيسىوبشرى

أرضمنبصرىقصورلهأضاءتمنهاخرجنوراكأن

وضعته،،ولدتهولما.صحيحلإسنادوالحاك!أح!درواه(الشام

وجدت،أصبحتفل!ا)قدر(.برمةتحت،الجاهليينكعادة

فتعجبالسماء،إلىوعيناه،جزءينانفلقتقدالبرمةأن

ولد:لمءلقريمقيهوديقال،مولدهيوموفي.ذلكمنالناس

علامة،كتفيهبين،الأخيرةالأمةهذهنبيالليلةهذهفيكم

ووجدت."..فرسعرفكأنهنمتواتراتشعراتفيها

حليمةأخذتهوعندما.اليهوديذكرهاالتيالصفةقريش

فارتوىالمعتاد،منأكثراللبنثدياهادر،لترضعهاسمعدية

ثديلجفافالجوعمنيبكيكانالذيوابنهامحمدمنه

يابسا،كانأنبعدباللبنراحلتهاضرعوأمتلأ.أمه

قوية،نشطةرأحلتهاوأضحتزوجها.معمنهفشبعت

فيتسيرعاجزةكانتأنبعد،الركبمقدمةفيتسير

تجدحليمةأغنامكانت،حلتوحيثما.الركبانمؤخرة

غيرهاأغنامتجدولاكثيرا،وتحلبفتشبعخصبا،مرعى

نمونموهيشبهلاسريعا،نمواينمومحمدوكانشيئا.

عبادةمنوحماهالجاهليةدنسمناللهطهره.الغلمان

الجاهليةفيعرفحتى،جميلخلقكلومنحهالأوثان

الأمين.الصادقبالمم

)ما:والسلامالصلاةعليهقال.صباهفيالغنمرعيه

الله؟رسولياوأنتقالوا:.الغنمرعىوقدإلانبىمن

رواهمكة(لأهلقراريطعلىأرعاهاكنت.نعم:قال

.البخاري

فيالأسودالحجرووضعهالكعبةبناءفىمشاركته

مبعثهقبيل،بالسيلتهدمهاإثرالكعبةقريشبنتلما.مكاله

الحجارةبحملالبناءفىيشارككان،سنواتبخمسلمجط
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الأسود،االحجرموضعإلىالبناءوصلوعندما.البنائينإلى

تقعالحربوكادت،مكانهفييضعهفيمنالناساختلف

!مأوليحكمواأنالنهايةشيوارتضوا،قريشبطونبين

أ!سلام،واأصلاةاعليهمحمدفط!كلليهما،عليهميطلع

رفعتثو!،علىفوضعه،وأمانتهأ!مدقهحكمافارتضوه

م!صاسه.ديووضعهعدبص!تماوأطآ،منهناحيةقبيلةحل

سورة،القرآنمنمعورةبأولجبري!جاءهعثه!ر.مبعثه

فييتعبدوهولمولدهالأرلعينالعاممنرمضانفي،العلق

خديجة،زوجتهإلىمرتعداوعادخلوتهفقطعحراء،غار

بنورقةالنصرانيقريبهاإلىوأخذته،بالنجوةوبشرتهفثبتته

الدينعنيبحثوهوالنصرانيةإلىانتهىالذي-نوفل

قوياشاباكانلووتمنى،وصدقهأضهقاماعلىفأكد-الحق

أنزلآ،قصيرةمدةأ!حياوانقطع.ظهورهح!تلينصره

رأ:تعالىسبحانهاللهأمرهوفينياالمدثر،سورةعليهالله

فاته.وحتىأ!حياتتائنزوأ!ث!،الإسلامإلىقومهيدعو

ص!وأبوب!ص،صاحبهأ!اشجاص!أ،امشجابمنأولوكان

ومن،عليعمهابنأ!مبياناومنحديجة،زوجتهالنساء

بكرأبيمنلدعوةأسلموقد.حارثةبنزيدمولاهالمواني

أطه،عبيدابنوطلحة،عفانبنعثمان:منهم،جماعة

بنوعثمانعو!،بزوعبداشحمن،وقاصأبيبنوسعد

الأرقم.اأبيبنأ،رقمواالألحمد،عبدبنوأبوسلمة،مظعون

دارفيسعرابأصحابهيلتقيا!سلامواالصلاةعليهوكان

بهاللهأعزالذيالخطاببنعمرإسلامح!تإلىالأرقم

الجهر.مرحلةإلىأ!دعوةافانتقلت،الإسلام

اهسوزدوحده"الته3عبادإلىأخاساعفىدعا.دعوظ

محارلةإلىدعا!ما،واشمموبيةبالألوهية!مبحانهإفرادهرإلى

باللهالإيمانوإلى،وخفيهظاهره،أسشركواالكفرأنواعكل

،وشرهخيرهوبالقدرالآخرواليومور!علهوكتبهوملائكته

وأناللهإلاإلهلاأنشعهادة:الإسلامأركانإقامةوإلى

وصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقامة،اللهرمعولمحمدا

سبيلا(.إليهامشطاع)منالحراماللهبيتوحجرمضاد،

،وجهادهوعبادتهتعاملهفىيطقه،القرآنخلقهض!د!!دوكان

ذلك.علىأصحابهوربى،حياتهجوانبمختلفوفي

والعفو،والسماحةداليسرخلقهفيالرسولتميزكما

،والعدلوالأمانةوالتواضع،وبالإنصاف،اذاهعممت

الحيرفضائ!حس!!فيهاجتمعتالصبر.ربالشجاعةو

أصه.وخصاالشرصفاتحط!مزنفسهوبرئت،وخصاله

أما،بعينهزمنوفيبعينهالامةنبي!،بعثولقد

قيامإلىمكانوكلزمانكلفيللعالمينفكانتدعوته

إليكماللهرسولإنيالناسأيهاياقل):تعالىأ!قا،الساعة

إلاأرسلناكوما):تعالىوقال.581الأعراهـةاجميغا!

جميعتشم!!دعوةوهيأ.70الأنبياء:ا!؟للعالمينرحمة

فيالإنسانيةينفعبماوكبيرها،صغيرها،الحياةمناحي

.وال!خرةالدنيا

المستضعفونتحمل.الحبشةإلىوالهجرةالتعذيب

بمكةقريمشتعذيبمنالأكبرأ!سمطاا،الأواالمسلم!تمن

وأمهرباحبنبلالحصوصاالإعسلام،عنهمأجصدر

عماروابناه)ياسريالعمروالالأرتابنوحبابحمامة

سميةأبوجهلأصاب(.خياطبنتسميةوأمهماوعبدالله

التعذيب.تحتوهي،مقتلشيبحربةعنهاالطهرضي

وكان.زنيرةبصروذهب،التعذيبأثرمنيا!رومات

بلال:منهم،ويعتقهمالمواليمنالمعذبينيشتريأبوبكر

وابنتهاوالنهديةوزنيرةعبيسوأمفهيرةل!وعامروأمه

.عديبنيجارية-ولبينة

كل!سطالر!سوللهمأذن،باحسملم!تالبلاءاشتدشعندما

رجلاعشراثناالأولىالمرةفيهاجر.الحبشةإلىأعجرةلا

ثلاثةهاجر،الثانيةالمرةفيوالأرح!ا)علىنسودحمسر"

.امرأةعشرةتسعررحلأن:ثمانو

أبرزمنكان.الإسلاممحاربةفيالمشركينأساليب

ليكفهطالبأبيعمهعلىالتأثيرمحاولة:الأساليبهده

بالجنوناتهموهإذ،الباطلةاللاتهاماتلهوجهوابمدعوتهعن

نأزعمواكمابالألمماطير،والإتيانوال!صذبوالسحر

كانحينماعليهوشوشوامنه!عخرواالبشربمعندمنالقرآن

المسبإلىبالإضافةبمالدعوةتركعلىساوموه،القرانيقرأ

العامة،والمقاطعةالجسديوالاعتداءوالترهيبوالترغيب

عليهالحربوشنالهجرةأجلةعديم!الرسولقت!محاوأ،ر

وأحدبدرمعاركفيالسلمونراشسوأ!واحهه!و،بالمدينة

.وحن!!لححد!وا

أبوتوفي.الطائفإلىوهجرتهوزوجهعمهوفاة

زو!توفيتإثرهوعلى،البعثةمنالعاشرةالسنةفيطالب

ممابأكثرقرلشآذتهعمهتوفيولماعنها.اللهرضيخديجة

منالمنعةملتمساالطائف!إلىفحرجقبل،منتفعلكانت

وأغرواالردفيلهفأغلظوا،الإسلاميقبلواأنوراجياأهلها

الصلاةعليهأدموهحتىبالحجارةفرموهالسفهاءبه

وفرجعداسا.يدعىلهممولىإلابهيؤمنوأسم.والسلام

ملكإليهاللهبعثحين،مكةإلىعودتهطريقفيهمهالله

يطبقكأنالطائفأهلمعاقبةفييشاءبماأجأمرهالجبال

نأإل!صؤوي!منهكانفما(،جبلان)وهماالأخشب!تاعليهم

يعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل..).:قال

فيمكةدخلثمعديه.!تمقشيئا(بهيشركلاوحدهالله

وفاةعامعلىاشلحسولأطلقوقد،عديبنالمطعمحماية

.الحزن!كاماسمخديجةالمؤمنينوأمطالبأبيعمه

وشبيتاتكريماالمعجزةهذهجاءت.والمعراجالإسراء

التيوزوجته،يحميهكانأرزياعمهوفاةبعدلمج!رولمحمد
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أصابهوماومكةالطائففيأصابهماوبعد،تواسيهكانت

الرلممولذهابفيهناالإعجازوتمثل.المشركينأذىمن

ثمالإسراء(،)وجسدهبروحهالمقدسبيتإلىءيهى

ليلة.منجزءفيكلههذاووقعالسماء.إلىصعوده

الحجمواسم.كانتالدعوةوانتشارالعقبةبيعتا

فيهاظ!س!الرسوليلتقيمهمةمناسباتالعربوأسواق

نأإليهمويطلب،منهمالشأنبذويولاسيما،بالناس

العامفيله،استجابممنوكان،ربهرسالةليبلغيحموه

(.المدينةقبائل)منالخزرجمنستة،مبعثهمنعشرالحادي

رجالمنرجلاعشراثناالعقبةعندبايعه،التاليالعاموفي

العقبةبيعةباسمبيعتهموعرفتبالأنصار،عرفوا،المدينة

بيعة-أيضاالعقبةعندعشر،الثالثالعامفيوبايعه.الأولى

الأنصار،منوامرأتانرجلاوسبعونثلاثة-ونصرةحماية

البيعاتهذهوتمثل،الثانيةالعقبةببيعةبيعتهمعرفت

المدينة،إلىمبنصحابهكل!!دالنبيعليههاجرالذيالأساس

سنةعشرةثلاثقضاءبعد،الإسلاميةالدولةقامتحيث

بمكة.

إلىبالهجرةأصحابهالنبيأمر.ا!لدينةإلىالهجرة

وتخلف،وجماعاتأفرادا،سراإليهافتسللوا،المدينة

اللازمةالاحتياطاتع!يطالنبىواتخذلأعذار.بعضهم

اتجهأنهذلكمن.قتلهقررواالذينالكفارمنللإفلات

أيامثلاثةثورغارفيمكثاحيثجخوبا،بكرأبيمع

بنتأسماءوكانتبه.اللحاقوطلبتتبعهخفحتى

بكرأبيبنعبداللهوكان،الطعامإليهماتحملبكرأبي

ومعليخبرهما.إليهمايذهبثمبم!صة،يقالمايتسمع

بالغنميأتيكانبكر(أبي)مولىفهيرةبنعامرأن

الكفاراقتفىألبانها،منويسقيهما،الأقدأمآثارليخفي

بنصيجعنهماأعماهماللهولكنالغار،بابإلىأثرهما

جائزةدسهماقريشوجعلتالغاربابعلىالعنكبوت

كماسوءكلمننبيهحمىاللهلكنعليه!ا،يعثرلمن

أحد-مالكبنسراقةمنالمدينةإلىالطريقفيحماه

فيفرلحمهأرجلغاصتحين-قريشجائزةطلاب

طريقهفياللهرسولركبومر.الأمانوطلبالأرض

الرسولمسحيث،الخزاعيةمعبدأمبخيمةالمدينةإلى

الجميعفارتوىلهمفحلبتعجفاءلهاشاةضرعصؤدإي!

النبوية.الهجرةانظر:وزاد.

إليهم،لمجهىالنبيبمقدمالأنصارفرح.المدينةفىالنبي

مرحبين:مستقبلوهوأنشد

عليناالبدرطلع

الوداعثنياتمن

عليناالشكروجب

داعللهمادعا

تمحتىالأنصاريأيوبأبيدارفيكللاي!النبيونزل

فيوشماركالمسجد،ببناءكل!س!الرسولبدأثم.منزلهبناء

بعضهمليشدوالأنصمارالمهاجرينبينالرسولواخىالبناء.

جهةمنالمسلمينبين،صحيفةكتبثمبعض،أزر

فيماالعلاقاتلتنظيم،أخرىجهةمنوالمشركينواليهود

بينهم.

ال!!ىخلالكل!!!ا!.ورهوولوسرايا،غزواظ

وعشرينثمانمننحوابالمدينةعاشهاالتيسنةعشرة

وخمسةسريةوخمسينأرلغمننحواوأرسل،غضوة

بنوأحد،،الكبرىبدر:الغزواتأشهرومن.بعوث

بنو)الأحزأب(،الخندق،الرقاعذأتالنضير،بنو،قينقاع

مكة،فتحخيبر،،الحديبية)المريسيع(،المصطلقبنو،قريظة

البحر(،)سيفالخبطالسرايا:أشهرومن.تبوك،حنين

معونة.بئر،الرجيع:البعوثأشهرومن.مؤتة،نخلة

أهدافها،فيوالسراياالغزواتهذهنجحتوقد

مواردعلىالمسلمينوحصولالعدو،إضعاففيخصوصا

والسراياالغزواتهذهأدتكما،جيوشهملتقويةمادية

النهاية.فيالمشركينهزيمةإلى

إلىرسائ!!عدةالنبيأرسلالزعماء.إلىرسائله

فيهايدعوهموخارجهاالعربيةالجزيرةداخلالبلادرؤساء

العامفيأبرمالذيالحديبيةصلحبعدوذلك،الإسلامإلى

الحبشى،النجاشي:إليهمأرسلوممن.الهجريأسعمادسا

القبطيوالمقوقس،الروم)قيصر(وهرقل،الفارسيوكسرى

عليبنوهوذة،الغسانىشمرأبيبنوالحارث،المصري

ابناثم،البحرينيالعبديساويبنوالمنذر،اليماميالحنفي

.العمانيانالجلندي

العامفي،الإسلامأركانتوطدتعندماالوفود.

العربوفودقدمت،الخصوصوجهعلىالتالمئالهجري

تميم،بنوالوفود:هذهأشهرومنإسلامها،لتعلنالمدينةإلى

والأشعريون،وطيء،،ونجرأنحنيفةوبنو،القيسوعبد

وثقيف،وزبيد،،وكندةسعد،وبنو،وجذامعامر،وبنو

حج.ومذ،مدوغا،وتجيب،سليموبنو،انوهمد،سدأوبنو

عشرةثلاثووفيتزوج.المؤمنينأمهات:زوجاته

ول!ا،الدخولقبلواحدةوطلقعشرةباثنتىدخل،زوجة

إلابكراينكحولمكاتها،بعدإلاخديجةعلىيتزوج

عليهومات،عشرةإحدىمنهنعندهاجتمع.عائشة

حكمة.زواجكلوراءوكانتسئ.عنوالسلامالصلاة

الطاهرةبصفتهاالجاهليينبينلشهرتهاخديجةتزوج

،يدهونظافةلأمانتهلنفسهاخطبتهالتيوهي،العفيفة

إلىالمهاجراتمنكانتلأنهازمعةبنتسودةوتزوج

وتزوجعمرو،بنالسكرانزوجهاعنهاوماتالحبشة

بينالوحيدةالبكرالزوجة)وهيبكرأبيبنتعائشة



!ليجامحمد،36!ا

عمربنتحفصةوتزوجبمالإسلامفيأبيهالمكانةزوحاته(

اسششهادبعدترملهارالإسلامفيأبيهالمكانةالخطاببن

أ!حرت!ت:ا)صاحبأبدرياحذافةبنخنيعرزوجها

بعدالهلاليةخزيمةبنتزينبوتزوخ(؟والمدينةالحبشة

شيالمساك!تأمتدعىكانتو،الثانيزوجهااستشهاد

مأ،أميةأبيبنت)هدسسلمةأموتزوخ،والإسلامالجاهلية

منكانتوالأنهازوجها؟ا!متشهادبعد(المؤمنين

بنتجويريةوتزوج،الهجرتينوصاحباتالمجاهدات

فيأبيهالمكانة،المصطلقبنىزعيمضرار،أبيبنالحارث

قومهابمإسلامفي!مبباذلكوكان-ولقومهلهوتألفاقومه

لمتزيدومولاهمتبماهأمصلقةجححق،بنتزينبوتزوج

اشتبني،عادةأ!أالبماب!إ،أصهجلىوعزاللهمنلأمرحارثة

زوجهاتنصرعسدماسنهـيانأبيبنترملة:حبيبةأموتزوج

أ!ا:حماية،الإسلامعلىأضماتهاتقديرابالحبشةمعهوهي

بنتميمونةوتزوج،قومهشىأبيهاألمكانةو،الفتنةمن

عليهتزوجكمابمعزبةكانترلتقواها،الهلاليةالحارث

المقوقسلهأهداهاالتيأعبطيةاماريةوالسلامالصلاة

إليهلهابعثالتىرسالتهعلىردامصرفيالقبطعظجم

وأخيرابمإبراهيممنهاأنجبوقد،الإسلامإلىفيهايدعوه

انظر:.أخطببنحييبنتصفيةكل!!الرسولتزوج

علثممر.النبىزوجات

أظ!ص،كثيرةممعجزاتتعالىاللهحصه.معجزاته

ش!!الحتمرأنومنها.أ!ربااللهبهتحدىالذيالكريمالقرآن

زممهااع!صر،ااسشقاثآفأرا،آيةيريهماأناللهرسولسألوا

علىيخطبوأحدإليهالاستنادتركحينإليهالجذعحنين

نأومنها،مرةغيرأصالعهبينمننبعالماءأنومنهاالمنبر.

الشاةذراعكلمتهأنمنهاركفه،فيمعبحتالحصى

انخلعتعندماالنعمانبنقتادةع!تردأنهومنها،المسمومة

ومنهاالرمد.منفبرئخيبريومعليعينىفيوتفلأحد،يوم

منرجلهفبرئتفمسحهاعتيكبنعبداللهرج!كسرتأن

أحد،يومخلفبنأبىيقت!!أنهالرسولوأخبرحينها.

منهفشبعجابرطعاموكثر.بسببهفماتيسيراخدشافحدشه

تمرمنالخندقأهلكلوأطعم.ألفوه!االخندقجيش

كثير.ذلكوغيريسير.

والفرالقالطعامفىالتقشفأبرزها:من.شمائله

كاويأكلطعاما،يصيبلا.كانوالمركبوالمسكن

حان.الصدقةمنيأكلولا،الهديةيقبلكان.يجده

وتواضعا،حياءوأشدهموأسخاهموأحلمهمأشجكالناس

ويلبس،ثيابهويحيك،نعلهيخصفكانإنهحتى

الضعفاء،ويرحم،المرضىويعود،أهلهويخدم،الصوف

الضعفاءويرحم،للهإلايغضبولا،أحشرفاأهلويتآلف!

منهم.ال!عداءحتى

يومضحىفيسنة،ومشينثلاثعنكل!!توفي.وفاته

ثلاثةداممرضبعد،الأولربيعصتعشرالثانيالاثن!ت

فيهتوفيالذيالموضعفىالأربعاء،اأجلةودفنيوما،عشر

المسلمونعليهوصلىالمنورةألمديةباعائشةحجرةداحل

اللهرسولعلىالناسيؤمولم(جماعةبعد)جماعةأرسالا

أحد.ص!إي!

وأمورقيةزينب:خديجةزوحهلهأنجبت.ذريته

الطاهريسمىوكان-وعبداللهوالقاسماوفاطمةكلثوم

ولم.إبراهيمالقبطيةماريةزوحتهلهوأنجبت-والطيب

أولادهمنالذكورومات،وماريةخديجةغيرمنينجب

وأوللادهاالزهراءفاطمةفىءشدذرشهبقيتوصغارا.

.أحمع!تعنهمااللهرضي

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

المهاحرولىا،لإسلاميةا!دعوذاعروة،أحد

النموةي!لدالإسلاما

النىعفكراليروحاتواشس!الأسياءا

الحشمةإلىالهجرةاممريماالقرانسورالأنصار

الويةالهحرةالكريمأصقرآداعر:ة،احسرىابدر

الوحيالمررةالمديةاحص؟اأغرآداتمسير

لتحمكة،القدميالحديت

اي!صمةم!صةاسوياالحديث

إبراهيم.محمدعدى،ان!:.عليإيراهحمحمد

محمد،محجوبانظر:.محجوبأحمدمحمد

أحمد.

محمد.السير،إقبالانظر:.السير،قبالإمحمد

-7918أهـ،593-131)5إليجامحمد،

منظمةوهىأمريكابمفىالمسلم!تحركةزعيمأم(.ء79

الاجتماعيةالمعارضةمعالدينيةالمعتقداتبينتجمعللسود

دولةوإقامةوالبيضالسودبنالفصليؤيدوكان.القوية

.المتحدةبالولاياتالسودأحموممنطقةأو

الاعتمادأتباعهعلم

وتحقيؤ،أنفسهمعلى

بإقامةالذاجمماالاكتفاء

الخاصةوأعمالهمامدارسهم

علىينبغيبأنهونادى.بهم

وأنيقتصدوا،أناسمود

وأننظيفا،سلوكهريكون

واجتهاد،بجديعملوا

محمدإليجالحمتناولعنويمتنعوا
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أكدالتيالمحرماتوكلوالكحولوالتبغوالخدراتالخنزير

للفردأضرارمنتسببهلماعنهاالبعدأهميةعلىالإسلام

والمجتمع.

مدينةفي-بولإليجااسمهوكان-محمدإليجاولد

الأمريكية،المتحدةبالولاياتجورجيابولايةلمماندرفيل

فيميتشيجانبولايةدترويتمدينةإلىمنهاوانتقل

فاردديدبليوبوالتقى.العشرينالقرنمنالعشرينيات

بعدهمحمدأليجاإلىاسمهوغير،الحركةمؤسس!فاراد()أو

عامفيفاراداختفاءبعدالحركةوقاد،إسلامهأعلنأن

.أم349

السود.المسلمونأيضا:انظر

محمد،عابدينابنانظر:.عابدينبنأمينمحمد

أمين.

-787أهـ،89-)017العباسيالأمينمحمد

بنالمهديبنالرشعيدهارودقبنمحمدم(.813

بعدبغدادرصافةفيولد.العبالححيالخليفةالمنصور،

جعفربنتزبيدةجعفرأموأمهأشهر.بستةالمأمونأخيه

وأمهأبوهمنالعباسبنىفيوليسالمنصور.بن

هـ،ا39عامأبيهوفاةبعدبالخلافةبويع.لحمواههاشميان

وأطرأفها.خراسانالمأمونأخاهفولىمنه،بعهدم808

سنةكانتفلما.بعدهمنالعهدولىالمأمونوكان

ولايةمنالمأمونأخيهخلعأعلنم081هـ،ا59

وتسمى،خراسانفيالأمينبخلعالمأمونفنادىالعهد،

وحاصر،الأخوينبينالحربووقعت.المؤمنينبأمير

الأم!تبقتلالأمروأنتهىطويلا،بغدادالمأمونجيش

.السلامبمدينة

يزيدولدمنعبداللهبنعليفتنةعهدهفيوأشتعلت

ومادمشقاحتلالذيبالسفيانى،المعروف،معاويةابن

حركته.علىقضىالأمينولكن،لنفسهودعايليها،

جعفر.أبوالباقر،انظر:الباقر.محمد

.العادلالملكانظر:.شاديبنأيوببنمحمد

م(.؟-207هـ،-82؟)بأسعلىمحملى

فصيح،ثقةمحدث.المدنيوقاصأبيبنسعدبنمحمد

وغيرهم،الدرداءوأبيعفانبنوعثمانأبيهعنحدث

روى.السبيعيإسحاقوأبو،وإسماعيلإبراهيمابناهوعنه

ابنمعالحجاجعلىقامممنوهو.العلممنصالحةجملة

لهروى.الحجاجفقتلهالجماجمديريومفأسر،الأشعث

ماجة.وابنوالنسائيوالترمذيالشيخان

أ؟-796أهـ،917ا؟-ا)90سعودبنمحملى

مرخانبنمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمدأم(.765

ربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىبنإبراهيمابن

أسدبنيمنوأئلبنبكرإلىنسبهموينتهي...المريدي

ربيعة.ابن

سعودبنمحمدتولى.السلفيةالدعوةوتبنيهحكمه

عام)الرياض(بنجدالدرعيةإمارةحكم

مرخانبنزيدأميرهامقتلأعقابفيم7261هـ،أ931

وفاةبعدالدرعيةإمارةتولىقدكانالذيوطبانابن

سعود،بنمحمدوالد،مقرنبنمحمدبنسعودأميرها

.أم724أهـ،137عامالفطرعيدأجلةوذلك

الخير،وحب،العقلبرجاحةلممعودبنمحمدعرف

الرعية،إلىوالإحسان،الفاضلةبالأخلاقوالتحلي

الجميل،وحفظ،المعاملةوحسنبالوفاء،ايضاواتصف

وجماعته،أهلهلدىمحبوباوظل.والإقدامالشجاعةو

بنمحمدالشيخأقغعتالتينفعسهاالصفاتوهي

لتكونالدرعيةإمارةأختيارعلىوشجعتهعبدالوهاب

منطردأنبعدلإقامتهومكانا،الإصلاحيةلدعوتهمركزا

لمدةالدرعيةعلىأميراسعودبنمحمدوكان.العيينة

الشئإليها.رحيلقبلتقريباعاماعشرين

بنمحمدالشيخدعوةسعودبنمحمدالإمامأيد

رجالهاوعنعنهاودأفعودعمهاواحتضنهاعبدالوهاب

محمدالشيخفبايع.وإمكاناتوسائلمنأتئلهمابكل

علىام474هـ،أ571عامالدرعيةفيعبدالوهابابن

يعدالاتفاقوهذاونشرها،الدعوةسبيلفيمعايعملاأن

فيبل،فحسبنجدفيليسمهما،تاريخياحدثابحق

الدولةأساسهعلىقامتفقدكلها.العربيةالجزيرةربوع

فيلتارلبدواضحةبدايةوكانت،الأولىالسعودية

المؤسسسعودبنمحمدالإمامويعد.الحديثالعصر

نأبعدبالإمامولقب،الأولىالسعوديةللدولةالأول

والالتزامالشرعيةبالصبغةكلهاالدولةلممياسةاصطبغت

الحنيف.الشرعبتطبيق

المقامفيمبادئهاوتطيقالدعوةنشريأتي.إنجازاته

حرصفقدوأعمالها،الأولىاسمعوديةالدولةلجهودالأول

العلميالأسلوبامشخدامعلىسعودبنمحمدالإمام

الأسلوبهذاأثبتوقد.الدعوةنشرمجالفيوتوظيفه

العلماءمنوفودإرسالأسلوبالإمامفاتبعبموجدواهنجاحه

سارالتيالحنيفالدينمبادئوبيانللحواركثيرةبلدانإلى

إلىوالرسائلالتعليميةالبعثاتإرسالوأيضا،السلفعليها

ورؤساءوحكامهانجدخارجوإلىورؤسائها،نجدبلدان

عهدمطلعفيجيداأثراالأسلوبهذاحققوقدعشائرها.

عندمامجدغيرأضحىلكنه،الأولىالسعوديةالدولة
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ا!شخدامالدولةعلىلزامافأصمبح،المعارضةوطأةاشتدت

هذاتمثلىوقدالمعارض!ت،ضدالعسكريةالحملاتأمعلوب

محمدالإماماتحذهالدييأ!سراالوقف!شيالأسلوبا

علىرا!عاهـضة،النجديةألحموىاضدمقرنبنسعودبر

أ!رآمعا،الدوأصةرأطدعوةالمعاديدواسبردهامرأسها

ح!احاالم!صمياللههبةبرحس!رالأحساء،احكامحميد

هيأتقدممعودبنمحمدااي!مااأعمالكانت.نجران

جهة،منوترمميخهاالدعوةحذورأضثبيتالمناسبةأ!وفا

،أخرىجهةمنالأولىاالسعوديةأ!دولةابناءعلىوالعمل

تقوملاالتيوالضرائبالإتاواتنظاموألغى،الدعوةفنشر

،العشائريبالح!كاالعملزألطلى،إسلاميأساسعلى

انفاأأسروضعو،الإسلامياششرعأح!ظمبموجبوعمل

جاحمداوعما،الأولىاأسسعوديةاأصدوأءافيوالإدارةالح!صم

بوتقةإلىظهاأحا،داأ!اصسياسياالتوحيدمبدألإحلال

السعودية.الدولة

نشردعائموطدأنبعدسعودبنمحمدالإمامتوفي

مركزاأ!درعيةامرمتخذا،أسدواصةاأر!صانوثبت،الدعوة

منطقةأخشم!!عهدهفيامتدتاشتيالدوأ،شؤودلتصريف!

والمحملوالوشماسديربلادامعفمأو-الرياض-عداالعارضر

وبعدها.الدعوةقبلعاماأربعينقرابةحكمهودام،والخرج

أدىأنبعدماتقدسعودبنمحمدالإمامإنالقولويم!ش

جليلاعملارأنجز،يكونماأحسنعلىأفور!عاواجط

اقيالأولىاأحسعوديةاأسةالدرأركانلتوطيدوذلكشاقا،

اكيىإلىشمالأأصتماءاص-لعد-فيماحدودهاامتدت

علىقامتوتمرقا،الحلم!إلىلاضالأحمراأجحراومنحنوبا

.حياةونظاممنهاجاووشريعةعقيدةبالإسلامالالتزام

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

مقرلىلرسععودالأولىاالسعوديةالدولة

احسعوديةااضةاضااالسعوديةلةالدو

ا!ها!عداسمح!دأصاليةاالسعوديةلةالدو

محمد.،سودةابنانظر:.سودةبنمحمد

محمد.،شريفةابنان!:شريدلآ.بنمحمد

محمد.أبو،الصائغابنانظر:.الصائعبنمحمدأبو

الحكم،عبدابن:انف!إ.الحكمعبدبنمحمدأبو

محمد.أبو

هـ،273-)702عبدالرحمنبنمحمد

بنالحكمبنعبدالرحمنبنمحمدم(.822-886

الأمويةالدولةملوكمن،عبداللهأبو،الأمويهشام

أبيهوفاةبعدالخلافةولي.بقرطبةوتوفيلدر.الأندلسيةا

عاقلا،،للرعيةالإحسانكثيركان.م852هـ،238مشة

بنوكانحتى،عصرهفيالمستقلةأجلداداأحح!أحبهعادلآ،

تاهرتصاحبأفلحبنمحمدوبسحلماسةمدرار

الإفرنج.علىوالغاراتالمغازيصتيرثان.بمشورتهيعملون

.الأدبواأصبلاغةاأهلمنيعتبر

،الحميريان!:.الحميريالمنعمعبدبنمحمد

المنعم.عبدبنمحمد

،السنديانظر:السئدي.الهاديعبدبنمحمد

.الهاديعبدبنمحمد

اهـ،602-)1115عبدالوهاببنمحمد

الإصلاحزعماءمن،إسلاميداعيةم(.30712761

بقريةعبدالوهاببنمحمدأستت!اوأسد.الحديثامحصرا!

يدعلىتعلمحيثالسعوديةالعربيةبالم!لكةبنجدالعييخة

منكلإلىالعلميةرحلاتهفيسافرثماوالحديتالقرآنوالده

الشرعيةالعلوممنلكثيرخلالهاأس!اأوم!صة،والمدينةأحراتا

ومماظرتهم.ومناقشتهماعقهاء،امنصثيرلقاءوامشطاع

بيئتهفيالتأثيريستطعلمأنهإلارألممهمسقطإلىعاد

الشيخقام.المجاورةالدرعيةقريةإلىالانتقالإلىدفعهمما

بنمحمدالدرعيةأميربدعوةعبدالوهاببنمحمد

.أم474هـ،أ571عامممذمعهأغصوتحاسعود،

أصشةابإقامةعبدالوهاببنمحمدأحثمي!انادى

وناهض،الأولىاصفاتها!يا!ل!!لامتعاخي!وأصحيحةا

المبادئتطبيقأجلمنوأعلن،أطمسةأغامخاجدهرماحص!

تعاليماتباععلىمخالفيهلحملدينياجهادابهايناديالتي

نصرةفيمجاهداحياتهالشيخقضىالصحئ.الدين

توشي.ححىال!سلاميالدلن

علىعبدالوهاببنالشئمحمدتعاليمارت!صت

بنمحمدأجمتعاأثرتوقد،تيميةابنالأفكارالعمية!الفهم

قيامهامنذوالاجتماعيالسياسيالمستوىعلىعبدالوهاب

أعمقمنعبدالوهاببنمحمدحركةتعدبل،اليومحتى

طالحيثتأثيرا،وأقواهاال!سلاميةال!صلاحيةالحركات

الشئذاتتعاليمتزالولا،احرليااطغربوائهنداتأثيرها

العربيالعالمامتدادعلىونقاشجدلومحلىتأثير

المفكرين.قبلمندراسةومحلالإسلاميو

الدين!مبيلفيوالجهادبالتأليفالشيححياةحفلت

مطوعةرسائلأكثرهامصنفاتوله.توفيحتىالإسلامي

،الإيمانأصول؟الشبهاتكشفالتوحيد،كتابمنها:

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرالكبائر،

الأولى.السعوديةالدولةأيضا:ان!
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محمد.،عجلانابنانظر:.عجلانبنمحمد

محمد.أبو،عطيةابنانظر:عطيلأ.بنمحمدأبو

محمد.،علانابنانو:.علانبنمحمد

محمد،التونسىانظر:الثوسي.عمرينمحمد

عمر.بن

م(.681717هـ،89-)62القاسمبنمحمد

الثقفي.عقيلأبيبنالحكمبنمحمدبنالقاسمبنمحمد

فيوواليهاالسند،فاغ.الإسلاميةالفتوحقادةمشاهيرأحد

الوليدأيامالسندثغرمحمداالحجاجولى.الأمويالعصر

محمدقاد.البصرةعلىوالياأيضاأبوهوكانعبدالملكبن

علىفارسببلادوكان.سنة17وعمرهالجيوشالقاسمبن

وأمدهشميراز،فيفأقام،الريإلىطريقهفيجيشررأس

إلىفزحف،وغيرهمالشامجندمنآلافبستةالحجاج

الدبيلصنموحطموالديبلوأرمائيلوفئقنزبور،مكران

،مهرانبلغأنإلىومابعدهاالبيرونأهللهاستسلمالأكبر.

علىطريقهفياستولىالسند.عظيمداهرقاصدا،فعبره

الفيلة،ظهوريمتطيالذيوجيشهبداهرالتقىالسرو.مدينة

السندبلدانأعظم-الملتانعلىواستولىداهر.وقتلفهزمه

الحجاجمات.عمرهمنوالعشرينالثالثةيبلغولما-العليا

بنمحمداسمفيهلمعالذيالوقتفيعبدالملكبنوالوليد

كانالذيعبدالملكبنسليمانالخلافةتولى.القاسم

القاسمابنبعزلالأمرفجاء،وولاتهوأهلهالحجاجيبغض

وكبله،بالعنفالقاسمابنفأخذ،كبشةأبيبنيزيدوتولية

السند،أهلأجلهمنوثاربه،التنكيلفيوأمعنبالحديد

العذابوتلقى،سجنهفيوعذب،واسطمدينةإلىفنقلى

وقتل،بهافأخذتهمةبهأ!حقتأ:وقيلمحتسبا،صابرا

وحمل،الأديمعليهخيطثمبقرةأديمفيوضعإنه:ويقال

قتلهثم،أطلقهالخليفةإن:وقيل،روحهففاضت،دمشقإلى

المهلب.بنيزيدبنمعاوية

-661أهـ،02-)04القرظيكعببنمحمد

من.المدنيالقرظيسليمبنكعببنمحمدم(.737

ثمالكوفةسكن.قريظةبنيأسرىمنوأبوه،الأوسحلفاء

قيل:.متقنومفسرمحدثصادقعلامةإماموهو.المدينة

روىصدييماي!.النبيرأىأنهيصحلم،الدعوةمجابكانإنه

الدهرضيوجابرعباسوابنهريرةكأبيالصحابةبعضعن

وغيرها.الستةالكتبفيمرويوحديثه،عنهم

محمد.،دعبونابنانظر:.لعبونبنمحمد

م(.-663؟هـ،-43؟)مسلمةبنمحملى

من،الأوسمنصحابي،الأنصاريمسلمةبنمحمد

قبلعميربنمصعبيديعلىأسلم.الأوائلالمسلمين

رر4يرءارسولآض.المدقيإلىظلالمج!اللهرسولهجرة

ذإ،تبوكإلابعدهاومابدراشهد.عبيدةأبيوبين

الأشرفبنكعبقتل.المدينةعلىكل!!الرسولاستخلفه

الرسولأمرهبدربعدغزوةهـ.3سنةالأوسمنمبفر

كتابهصتن!هيدللنبيكتب.سريةعشرةخمسنحوعلىعليههلر

بالمدينة.مات.مرةلوفد

محمد.أبو،وهبابنانظر:.وهببنمحمدأبو

-1567اهـ،120-)ء79الثالثمحمد

الدولةسلاطينمنعشرالثالثالسلطانأم(.306

بعدالعرشتولى)إسطنبول(.باسلامبولولد.العثمانية

عام،الثانيسليمالسلطانبنالثالثمرادالسلطانأبيهوفاة

كبيرنفوذصفيةلوالدتهوكان.أم95ءأهـ-400

الهزائممنبسلسلةعهدهمستهلفيالدولةومنيت.عليه

منوجزءاالبغدأنإقليمفقدانهاذلكعنونتج،العسكرية

.المورةإقليمفيباتراسمدينةالأسبانودمرترانسلفانيا،

ليردجيشرأسعلىخروجهبضرورةالعثمانيونوطالب

قواتمعوالتقىبلجراد،تجاهزاحفافخرجهيبتها،للدولة

تسمىمعركةفيوالمجريينوالإيطاليينالألمانمنجرارة

علىفيهاانتصرام،695اهـ500عامكرزت

بل،عهدهفيالتوسعحركةوقفتهذاومعالحلفاء.

وغيرها.كرواتيافيمدناوفقدت،لهزائمالدولةتعرضت

لإسلامبول.وفاتهحينإلىتدهورفيالدولةوظلت

محمد.حاتا،انظر:.حاثامحمد

-؟أهـ،314-؟)خانحسنمحملى

عديدةمؤلفاتله.الأصلفارسيجغرافيأم(.698

محمدكان.التاريخيةبالجغرافياالاهتمامعليهايغلب

الاطلاعمنمكنهمماأوروبيةلغاتعدةيجيدخانحسن

تحويالتيكتبهومن،الأوروبيةالمؤلفاتبعضعلى

اهـ288سنةأمريكااكتشافتاريخ:جغرافيةمعلومات

أهـ317سنةإفريقيافيستانلىرحلاتأم(؟)871

شروينجبالطبوغرافيةعنوكتبأم(009-)9918

معجموهوالبلدانمرآةكتبهأشهرومن،بمازندران

يقتصرولم،المعجملحروفتبعاالمادةفيهوزعتجغرافي

بل،فحعسبالجغرافيةالمعلوماتعلىالبلدانمرآةكتاب

الولاياتأهمعنتاريخيةمعلوماتعلىكذلكاشتمل

هذاإنجازخانحسنمحمديستطعولم،والقرىوالمدن
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معخراسانعنأجزاءبعدفيماأضافأنهإلا،الكتاب

مشهد.بمدينةالاهتمام

حسن.محمدعواد،:انف!إعواد.حسنمحمد

حسني.محمدالبابا،انفر:البابا.حسديمحمد

حسين.محمد،زيدانان!:.ريدانحسينمحمد

-9091هـ،ا038)1327الخامسمحمد

ثمانيالنوهوالسلطةتولى،المغربملوكمنأم(.619

يوسف!نأصسلصاأاوالدهوفاةلعدأم279فيسعنةعشرة

الفرنسية.الحمايةتحتآنذاكالمغربوكانالحسنابن

إلىوساشر.أم449يناير11فيالمغربباستقلالطالب

حهتبشأنقادتهاورئيسهالمفاوضهأم059عامفرنسا

وتقريرالاستقلالفيبلاده

جصراشتركتمالمصمير.

فيالمغربيةالوطنيةالحركة

الفرنسيةالسلطهاتمناهضة

علىالحصول!عبهي!!في

فنفته،للادهاستقلال

إلىالفرنسيةالسلطات

إلىثرأولآ،كورسيكا

،أم539فيمدغشقر

الحامسمحمدالملكأحودةبالهسمحتلكنها

.أم559فيالمغربإلى

شرنسامعمفاوضاتاطعربسدأ،المنفىمنعودتهوفور

اعترفتحيثأم569عاممارسمعاهدةعنأسفرت

عنيوسفبنمحمدتخلى.المغربباستقلالنهائيافرنسا

الملكهوجديداأغبالنفسهواتخدالسلطانالسابقلقبه

صةالم!تر!حيخعلىحريصاوكان،الخامسمحمد

الاحزا!،لتعدديسمحديمقراطيأساسعلىالد!عتورية

وتلقى.أم959مايوفيبالمغربانتخاباتأولىوحرت

بعدأم7ء9فيأمريكيةمساعداتالخامسمحمدالملك

الملكواستطاع.العامنفسفيأمري!صاإلىبهاقامزيارة

عندأيزنهاورالأمريكيالرئيسيقنعأنالخامسمحمد

عناللأمريكيةأغواعدابإجلاءأم959عامللمغربزيارته

.بلاده

بلادهاممتقلالبتحقيقالخامسمحمدالملكيكتفلم

الجزائريالشعبمعالتضامنحركةفيساهمبلفقط،

منالتحررحركاتيساندوكان،أم069عامبالمغرب

المغرليةبالمملكةإفريقيمؤتمرأوأ!وعقدبإفريقيا،الا!عتعمار

البيفماء.الداربمؤتمروعرفأم069عام

فيلهأجريتجراحيةعمليةإثرالخامسمحمدتوفي

الأنفي.الجدارلاثحشئصالبالرباطالملكيالقصرمصمحة

حسين،الخفران!:.حسينالخضرمحمد

،أهـ-935)هيلىلةوللىخونامحملى

بهأطاح.السابقموريتانيادولةرليس(.-أم049

فيوجودهأثناءأم849ديسمبرفييعسرانقلاب

القمةمؤتمرأعمالفييشارككانحيثبورولدي

الفرنسية.-الإفريقية

قبائلإلىتنتميأسرةفيهيدلةوأصدخونامحمدولد

منوكان.الغربيةأ!محراءافيالموجودةالعروسيين

الفرنسيةسيرسانكليةفيتخرجواأسديناأغلائ!!اأضباطا

بحكمأم789عامفيالضباطمنعددمعأطا!.الحربية

العقيدهؤلاءرأسعلىكانودادهأ!د5الختارئيسا!

وطنيةلجنةترأسالذيأسكأحساأمحمدشأ!دمصمفىأ

لكنالبلاد.تعانيهاالتيالمشكلاتلحلتعهدتأسلإلقاذ

وأدتاللجنةتلكأعفماءبينظهرتأنلبشتماالخلافات

تسلمذلكومن،السلطةسلمفيمتعاقبةتعيراتإلى

أبريلفيالحكومةرئاسةمنصبيوسفأحمدالمقدم

المنصبذلكإلىهيدلةولدخونامحمدوارتقىأم769

وبقى.طائرةحادثفييوسف!أحمدالمقدموفاةبعد

لرئاسةرمزيةصورةالسالكمحمدولدمصطهفى

رتبةإلىنفسههيدأصةولدخونامحمدهـكأت!.الجمهورية

ولدوكان.مكانهليرتقيالجمهوريةرئيعي!عزأ!وعقيد

فيللدفاعوزيراأصبحثمللأركانقائداأصبحقدهيدلة

ينايرفيللدولةرئيساثمأصلحكومة،رئيساثمأم979عام

بهأدىمماالبوليساريوجبهةمعمتعاطفاوكان.أم089

الصحراوية.بالجمهوريةالاعترافإلى

والتعاونالإخاءاتفاقتوقيعبعدبالجزائرعلاقاتهوطد

وقتفيموريتانياإليهانضمتأسذيواوتولسالجزائرب!!

مندمويةانقلابيةلمحاولةأم819مارسفيتعرض.لاحق

أجلمنالتحالفمنظمةفيأحسكرياالجناحزعماء

بالفشل.باءتالمحاولةهذهأنكير،الديمقراطيةموريتانيا

الطايع.أحمدمميديولدمعاويةالدولةرئاسةفيوخلفه

ولدمعاويةبمتاريخموريتانيا،موريتانيابم:أيضاانظر

.دادهولدانحتاربمالطايعأحمدسيدي

رلثاد.محمد،سالمان!:.سالمرشادمحملى

أ-865أهـ،354-)1282رضارشيلىمحملى

بنالدينشممسرضاعليبنرشيدمحمدأم(.359



الإسلاميوالفكرالإصلاحرجالأحد.الدينبهاءمحمد

بالحديثالعلماءالكتابمن،العربيوالعالممصرفي

قربالقلمونقريةفيولدوالتفسير.والتاريخوالأدب

الجسرحسينالشيخيدعلىوتتلمذ،الشامطرابلس

شمهادةرضارشيدمنح.الحميديةالرسالةكتابصاحب

الأفغانيالدينجمالبأفكارتأثر.ام798عامالعالمية

أصدر،الوثقىالعروةجريدةطريقعنعبدهومحمد

حياتهكرسوقدام(.)898افمارجريدةرضارشيد

تكوينإلىرضارشعيددعا.والمسلمينالإصعلاملمناصرة

كلمةجمعخلالهامنيمكنمكةمركزهاإسعلاميةجمعية

الدعوةجمعيةوإنشاء،أعدائهمأمامللوقوفالمسلمين

بعدعاداهاثمالعثمانيةالدولةرشعيدناصروالإرشساد.

العرباستقلالإلىودعا،الأتراكالاتحاديينانقلاب

الكريم،القرآنتفسيرالمنار،جريدةأثارهمن.ووحدتهم

اللطيف؟للجنسنداء،عبدهمحمدالشيخالإمامتاريخ

شبهاتوالمقلد؟المصلحمحاوراتبمالمحمديالوحي

.الإسلاموحججالنصارى

9191اهـ،104-)1337بهلويرضامحملى

ما419عاميبينإيران)ملك(شاهأم(.089

بقيادةجماهيريةثورةام979عامبهأطاحت.أم979و

،قامقدرضامحمدوكان.الخمينياللهآيةالدينيالزعيم

واجتماعيةاقت!حاديةإصلاحاتبإجراء،السلطةفيوهو

.السكانغالبيبةعلىضئيلاكانأثرهاأنإلا،عديدة

رضاالشاهوالدهوخلف،طهرانفيرضامحمدولد

معرففالتعاونقدبهلويرضاوكان.الحكمفيبهلوي

أم(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءالحلفاء

.العرشعنالتنازلعلىالحلفاءفأجبره

بتركيزللحلفاءمممح،للعرشرضامحمدتوليوبعد

السوفييتيالاتحادإلىالإمداداتوبإرمعال،إيرانفيقواتهم

.إيرانعبر)سابقا(

الشيوعيونبدأ

لقوميونوا،نيونلإيراا

فيمصدقمحمدبزعامة

منالأربعينياتأواسط

،الميلاديالعشرينالقرن

وفي.الشاهسلطةتحدي

القوميونأجبرأم،519

مصدقتعيينعلىالشاه

نأكماللوزراء.رئيسا

أجبرتالمستمرةالمعارضة

بهلويرضامحمدعامإيرانمغادرةعلىالشاه

936المسلمسعيدمحمد

أمريكية،بمساعدةبمصدقالإطاحةتمتأنهإلا،أم539

.لإيرانزعيمأقوىالشاهأصبحثمومن

الشاهبدأ،الميلاديالعشرينالقرنمنأصستينياتافي

أنهكما،الفلاحينبعضعلىالأراضيلتوزيغبرنامجا

النفطعائداتمنجزءاوالسبعينياتاسشينياتفياستخدم

فيوتوسع،والاقتصاديةالاجتماعيةلبرنامإلتنميةالإيراني

الكثيروشيد،الصحيةوالرعاية،الأميةبمحوالمعنيةالبرامج

الحديدية،والسككوالوق،والمطارات،المدارسمن

معداتاشترىأنهكما.الريوتسهيلاتوالسدود،

الأوسط.الشرقفيإيرانقوةلتعزيزكثيرةعسكرية

منالهجرةتسارعإلىالاقتصاديالتغييرذلكوأدى

بينالدخلفجوةمنزادمما،المدنإلىالريفيةالمناطق

.لفقراءوالأغنياءا

وجودمنبالرغمالحكومةعلىيسيطرالشاهكان

معارضةالواسعةسلطاتهأثارتوقدوزراء.ومجلعم!برلمان

الدينيين،والزعماءوالمثقفين،الطلبةمنخاصة،كبيرة

حريةمنبحرمانهممنتقدوهاتهمه.الصناعيينوالعمال

السرية،الشرطةوباستخدام،الأخرىوالحقوقالتعبير،

معارضيه.لإسكاتالعسكريةوالقوة

حكومتهوفساد،إنفاقهسياساتبأنادعواكما

المسلمينمنالكثيرأفتىكما.إيرانأقتصماديضعفان

الدينلتعاليمخرقاتشكلسياساتهبعضبأنالإيرانيين

ال!معلامي.

،ام979عامينايرفىالمكسيكإلىإيرانالشاهغادر

فيواطئبحكومته.لهالمضادةالجماهيريةالثورةأثناء

المكسيك.فيإقامتهأثناءالشاهومرض.ذاتهالعاممنفبراير

بالولاياتمستشفىأدخل،أم979عامأكتوبروفي

.المتحدة

فيالأمريكيةالسفارةعلىالإيرانيونالثواراممتولى

بمجموعةاحتفظواحيثأم،979عامنوفمبرفيطهران

العاملينمنمعظمهمكانالذين-الأمريكيينالمواطنينمن

لمحاعادةالأمريكيةالحكومةوطالبوا.كرهائن-بالسفارة

سراحلإطلاقكشرط،للمحاكمةإيرانإلىالشاه

وانتقل،الشرطذلكالأمريكيةالحكومةرفضت.الرهائن

فيمصرإلىثم،ام979عامديسمبرفيبنماإلىالشاه

.هناكتوفيحيث،أم089مارس

.إيران:أيضاان!

محمد،الصبانانظر:.الصبانسرورمحمد

.سرور

سعيد.محمد،لمسدما:نظرا0لمسلماسعيدمحمد



سورة،محمد037

ال!صيمالقرآنسورمنمحمدسورة.!رة!،

.والأربعونالسابعةأحشريف!االمصحمصفيترتيبها.المدنية

الأنمحمدتسميتهاحاءتو.آيةوثلاثونثمانآياتهاعدد

كذلواوالذينعثه!،بمحمدآمنواالذينحولالسورةمحور

أضه.ر!عا

سائرضعأد،اشتشريعيةالأحكامباتعنىمحمدلممورة

هوالسورةعليهتدورالذيالمحورولحن،المدنيةالسور

المه.!مبيلىفيالجهادموضوع

علىصريحةحربلإعلانأحصيمةاأسعورةاالتدأت

الإسايهء،احاربواأرزينا،رسوا!هأعداءو،اللهأعداءالكفار

المحمدية،أ!دعوذاجهرفىووقفواعفةعر،الرسولوكذبوا

أ!بقتااهؤمن!!أ!رتتم.اللهدلمتعناصاساليصدوا

الأرضراأضصهير،المجاهدينبسيوصاوحصد،الكافرين

إذاحتىالرقابفضربكفرواالذينلقيتمفإذا)رجسهممن

م!سةلحفاروضرلت.4محمد:!الوثاقفشدواأثخنتموهم

وتحدتت.السابقةالأمصتالمتجبر!أ!غاةأباالأمثالا

!عأرراه!ااالحطرباعتباره!المنافق!ت،صفاتعنب!!عهاب

ومحازيهممساوثهماعنف!صثم!مت،والمسلم!تالإسلام

أ!صيمةاأصسورةاحتصتروخبثهما.م!صه!االناسليحدر

فيبالجهادالنصحر،وأ!زةاطرية!سلوكإلىالمؤمن!!بدعوة

أجغي،واأضمراأمامأصض!اوالوهنوعدمالله!عبيل

علىحرصاالأعداءامعأ!ملحاإشأ!دعوةامروحذرت

الأعلونوأنتمالسلمإلىوتدعواتهنوافلا)والبقاءالحياة

.35:محمدلأأعمالكمينركمولنمعكموالله

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

1828أهـ،403-)1244شوقيمحملى

الخطفنفييقتىبص!إاشتهركبيرحيترخطاطأم(.88لا

ررشفيولد.شوقيمدرسةبعدفيماسميتاكتيالعرلي

حيثإسطبولإنىصباهفيوانتقلالأسود،االبحرعلى

يديعلىالخصأبتعلمانفسهالوقتفيوبدأ،المدرسةدخل

،أم841عامالإجازةمنهلينالحلوصيمحمدخاله

غير.بفضلهاعترافاغيرهأحدعلىيتتلمذأنلعدهاورفض

.عثمانالحافظأمثالالخطاطينكبارأعماليدرسأخذأنه

راقمومصطفىالزهديوإسماعيل.عثمانالحافظانظر:

.بعدهمناتبعخاصأسلوبإنىيصلأناستطهاعحتى

بنظارةالتحريراتقل!فيوعمل،كبيرةبشهرةحظي

منوعددأصسمعريةاالمدر!مةشياشقعةلخصأمعلطو،الحربية

الألخاءأطخطمعلطح!ان،نفسهأ!قتاوفيية،العس!المدارس

الخطاط!تم!عددعليهتتلمذو.أضانياعبدالحميدأصممالطانا

فهمي.ومحمدالفلبويعارفأحمدأمثالاجارزينا

يكنأ3أنهرغمدوما،خطهفيمجيداشموقيح!ان

خطهمحبوكانانتيوأ!حاتهلخطوطهمقابلايطلب

فيللمحتاجينهؤلاءيدفعهمال!ط!يتبرعو!!انيطلبونها.

حيث،ونفقاتهلمعيشتهبراتبهوي!ضفيفيها،ولدالتيالقرية

الرسمية.وظيفتهمنيتقاضاهكان

والأورادالخيراتدلائلمنكبيراوعددامصحفاخط

تعليميةخطوطإلىبالإضافة،واللوحاتوالقطعوالحليات

خالهرجوءلىديهاوددنأسصنبو!ء!ىتو!ى؟صميره 0011001--ح

ختوصي.محمدومعلمه

العسكر.قافميبمالعربيالخط:أيضاانفر

الطربيزونى.:انفر.عاشيمحمد

الصومالي،انظر:.الصومالياللهعبدمحمد

الله.عبدمحمد

أبرزمنأم(.0191299)الوهابعبدمحمد

ولد.العشرينالقرنفيالعربيأعالموامصرفيالموسيقي!!

ب!صابأولهواألحقهعمرهمنالخامسةبلغولما.أغاهرةافي

فيوكان.أطغويةواالدينيةالعلوممبادئتلقىحيث،الحي

أشهرلهمويغنيالحيأطفاليجمبنقرالهأغترةاللك
.عصرهفىالأعانىا

ا!هاباعبدمحمدبدأ

عاممنذأغسيةاحياته

صغيرغا،موهوأم،189

،البغداديمحمدلاسم

العنائيةالقصائديؤديثانو

نما.السرحياتفصولب!ت

القادرعبدفرقةمعهذافنه

ذأكبعدانتقلثم،حجازي

الرحمنعبدفرقةفيللعمل

لوهاباعبدمحمدبمعهدلتحةطا.يرث

موهبتهلينميالموسيقى

ويصقلها.

ولحنشوجماأحمدبالشاعرالوهابعبدمحمداتص!ط

شوقيوقدم.الواديجارةوأشهرها،قصائدهبعضأسه

الراقيةوالمجا!الصمالوناتإلىالوهابعبدمحمدالفنان

الوقت.ذلكفي

دارفيوغنى،المسرحعلىأ!هاباعبدمحمدظهر

كمافيها،وغنىالعربيةالبلادمنعددإلىوسافرالأوبرا،

الق!عشراتالوهابعبدوضعالسينما.فيعم!!

الموبينلمعظمالأغانيمئاتولحنالخالصةالموسيقية

المعروف!ت.



عدداحافظالحليماعبدللفنانالوهابعبدمحمدلحن

الفنصوتشركةفأنشاتعاونهماوتعمق.الأغانيمن

منعدداكلثوملأملحنكما.والأسطواناتالأفلاملإنتاج

دارتبمليلتىهذهبمعمريأنتأشهرهامنالأغاني

فكروني.،حبليلة،ألقاكأغدا،الأيام

عاد،طويلةلفترةالغناءعنالوهابعبدمحمدتوقف

أم(.)989ليهغيرمنالمشهورةأغنيتهليقدمبعدها

.بالقاهرةتوفى

محمد.،عبدهانو:.عبدهمحمد

.عزةمحمد،دروزهانظر:.درورهعرةمحمد

-9176أهـ،ء26أ-)182عليمحملى

فيمصرعلىواليانفسهعين.ألبانيجنديأم(.984

علىالعثمانيالسلطانرايةتحتوحارب،أم08ءعام

إخمادقواتهواستطاعت.البلقانجنودمنمجموعةرأس

الاستيلاءوشكعلىوكان.ام821عاماليونانىالتمرد

البحريةالأساطيلتدخلتأنلولابيلوبونيسيسعلى

فيالبحريأسطولهلتدمروالروسيةوالفرنسيةالبريطانية

عليمحمدأدخلمصر،وفي.أم827عامنفارينمعركة

.الرينظامبتطويروقام.والقنبالقطنزراعة

بمدينةعليمحمدولد

03.3؟علأ!ء+وجم!غلأ77!/!س؟3لا*!كلش7كانتالتيباليونانقولة

33!؟*لأ!3!!ء3+ذر"كأ!--!+يريزيرء؟؟ولال!مبراطوريةمنجزءا

"؟!+!"7!".يرنن"فيموظفاكان.العثمانية

!س3؟زو*)ئم3س-!*تنئر؟لأرربتجارةاشتغلثمصغيرا،

ا+!\؟أس7أ!!ر.ءش!،!+-،لا/لامعمصرإلىجاء.الدخان

لا/!!3!بمىلم!!،صشالسلطانشكلهاالتيالحملة

،!يرع/الجيمقطردلمحاولةالعثماني

+!أء؟لم،!!ورلألأفيواشترك،الفرنسي

عليمحمد)25البحريةأبوقير!عركة

الجيحقوهزمام(997يوليو

لكتيبةقائداعادعليمحمدلكن،بلادهإلىوعادالتركي

المهارةمنأظهروقدمصر.فىوبقيأم،108عامألبانية

بحكمالمصريونضاقولماالأنظار.إليهلفتماوالنبوغ

ليطلبواالعلماءبعضإلىعليمحمدأوعزباشاخورشيد

وكان،العثمانيالسلطانفوافق،توليتهالعاليالبابمن

ام708عامفريزربقيادةالإنجليزصدفيالمصرييننجاخ

لدىمركزهوتقويةعليمحمدلصالحإيجابيةنقطة

حادثفيالمماليكمنيتخلصأناستطاع.السلطان

.أم181عامالقلعةمذبحةهومشهور

371محمدالفاتح

ذإ،وعسكريةحضاريةنهضةفترةحكمهفترةكانت

والقناطرالمصانعوأنشأوأسطولجيعقبتكويناهتم

بمختلفالمدارسوأسه!البعثاتوأرسلالريلتسهيل

فىاشتركالذيجيشهلقيادةابراهيمابنهودفع،المراحل

إنجلتراغضبأثارحتىالدولبعضوكزا،المعاركمنعدد

التيام841لندنمعاهدةعقدإلىوسعتاورو!ميا

احتلها.التيالبلادكلمنإثرهاعلىانسحب

حتىبالضرائبالناسإرهاقههوعليهيؤخذماأهم

والإنشاءاتالغزواتكلتكاليفسدادمنلمجمكن

وغيرها.

ما984أغسطسمنالثانيفيبالإسكندريةمات

عباسحفيدهوخلفه،الجبلقلعةفىمسجدفىودفن

فكان،أيامهأخرياتفيطويلامرضامرضالذي،الأول

كافة.البلادشؤونفيالحكميتولىإبراهيمولده

تاريخ.مصر،:أيضاانظر

الملاكمة،عديمحمد،كلايانظر:.عليمحمد

الحدشة(.)التطورات

عدى.محمد،جناحانظر:جئاح.عليمحملى

عدي.محمد،مغربيان!:معربى.عليمحمد

عمر.محمدشابرا،انظر:شابرا.عمرمحمد

محمد،الباقيعبدانظر:.الباقيعبدلمحؤادمحمد

فؤاد.

-9421هـ،886)833الفاتحمحمد

أشهر.الثانيمرادالسلطانبنمحمدالسلطانأم(.481

عامالسلطةفىوالدهخلف.العثمانيةالدولةسلاطين

واليونانيةوالعربيةبالفارمميةتكلم.ام451هـ،ء58

العلماءإليهوقرب،الإدمملاميةالعلوموناصر،والسلافية

بفتحوالدهأوصاهالعطاء.لهموأجزلوالشعراءوالأدباء

هـ،)857عامفتحهافيونجحفاجتهد،القسطنطينية

المدينة،هذهفتحلأهميةالفاغبعرفولذاأم(34ء

الذيإسلامبولاسماعليهاوأطلق.البيزنطةالدولةعاصمة

القديسةكاتدرائيةوحول.الإسلامعاصمة:بالتركيةيعني

مسجد.إلىصوفياأيا

إلىالبلقانبلادفيوبخاصةأوروبا،فيفتوحاتهأدت

.أم945هـ،486سنةعثمانيةولايةالصرببلادجع!!

إقليمثمام(،446هـ،)986لمشةالبوسنةإقليموخضئله

طائفةإليهوانضممت.ام467هـ،872سنةالهرسك
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مبادئهملقرب،أجولسةادحلعندماأضصرانيةاالبوجومي!!

معظملهودانتأثينا.دوقيةواحتل.الإمملاممبادئمن

فىحصينةقلعةوأقام.م0461هـ،86ءسسةالمورةبلاد

.أم478عامسدهفيياكررسقوطبعدألبانياقلب

لجمخوريةأ!تالعةااضجاريةاالمحطاتح4على!عيو

أصسياددباأغرماتتارواعترفد.الأسواأجحرامنطقةفيجنوة

سمةاتفاقيةمعهماودوأجنادهشة،اوحارب.أ!ثمانيةا

الجزيةيدفعواأنبموجبهاتقرر،أم947هـ،884

جيوشهووصلت.ومدنجزرعدةعنوتنازلوا،للعشماني!ت

وقضى.إيطالياجنوبودخل،الأدرياتيكابحرضعواطئإلى

الأناضولشماشياليوناليةأضصرانيةاطرابيزودمملكةعلى

هـ،875!نةقتلهرم!حما،وأسرأم،461هـ،866عام

أمحدذاصعدححو5)إسصبوأ!(،باسلامبولوتوفي.أم047

روما.لفتح

-4.31هـ،869-016)الفتنيمحمد

أعندي.االمحدث!تملكأغتنياطاحمربرمحمدأم(.578

عاملاعالمامحدثاوحسانالحلما،يبلغأنقب!!القرآنحفظ

فانقطهعللدهإشىوعادالحرم!ت،رارورعا.متبحرامتفملعا

التنزيلغرائبفيالأنواربحارمجمع:مؤلفاتهمن.أطعلم

ضبطفىالمغني،الموفموعاتتذكرةالأخبار،ولطائف

وعيرها.الحديثرجالأسماء

محمدحديد،أبو:انف!إحديد.أبولمحريدمحمد

فريد.

.وجديفريد:نظرا.وجدي!ريدمحمد

؟(.أم547؟،هـ)198القرشيمحمد

اشتهر.أ!الشمياالقرشيشهدبنعبدالعزيزبنمحمد

،والشاممصرإلىبرحلاتالقرشيقام.مؤرخبأنه

فيوالعدةالسلاحكتابيهإلىالجغرافيافيشعهرتهترجع

عباسابنفضائلفىاللطائفتحفة،جدةبندرفضائل

كتبأنماطمنالكتابانوهذان.والطائفووج

المدينةومناقبشضائلالمؤأع!فيهاتناولالتيالفضائل

النورطاقتطافبعنوانأ!ةرلمماولهعنها،يتحدثالتي

أغرشيامحمدكتبيكعسبومماثور.جبلفىورد

كتبالتيالمنطقةفيعاشأنهخاصةأهميةورسائله

لإقامتهاللهجاربلقبالقرشيمحمدلقبوقدعنها،

بمكة.طويلةمدة

الإخوان،قطبمحمد،إبراهيمانظر:.قطبمحمد

.المسلمون

منأم(.897؟-أهـ،)؟-213كرلممحملى

ونشأولد.الفرنحميالاحتلالعهدفيمصرمناضملي

نأإلىترقى)وزانا(.قبانياأمرهأ!أوفيكان.بالإسكندرية

المقاومةقاد.الإسكندريةلثغركوالجماالديوانأمرتقلد

الإسكندريةنزأ!اعندماأعمرنسي!تاضدالمصريةاحشعميةا

بالأسطولالتقىالذيالأولااهصريثاننابليور.بقيادة

العملفيفورابدأفقد؟الإس!صندريةوصوأ!هعسدالفرسمى

ليردالإسكندريةحصونفوقأ!أحماواالصيادي!مع

مدافعنيرانمئرجالهيتلقىوظل.وطنهعنأسفرنسيينا

حصونالمدا!دكتعندماآأ-ا.الإشرنج

الإسكندريةمداخلفيأخرىمعرحصةفبدأ،الإسكندرية

إلىوحمل،اعتقل.الداخلإلىأنحرنسي!تازحف!لمقاومة

بأنوذلك،جانبهإلىوحصسبهإعراءهأ!حاهأسذيانالليون

المقاومةحركاتتغذيةإلىفعاد.سيفهأجهإ""دسراحهأصلةأ

إلىوإرسالهمالمجاهدينلإعدادأصحراءاإلىلحأ3.قوب!!ا

المقاومةممبيلفيواسعةحركةاتزو.ألمتماومةاصفوث

احتلال-نابليوننائب-كليبرالجنرالحاولح!تأحسلميةا

البوارجإحدىفيوحبسهشليبر،عليهقبف!دمنهور.

رأيهفيهليرىبالقاهرةنالليونإلىأرسلهث!اأبوقيرشيالراسية

لإعدامه.وقضي،صوريةمحاكمةفحوكم

محمد.أبو،الكسىان!ر:.الكسيمحمدأبو

محمد.،مؤنس:انظرمؤس!.محمد

محمد.،مصدق:انضهصلىو.محملى

محمد،بدويانظر:.بلىويمصطفىمحملى

مصطفى.

أم(.873-؟أهـ،092-؟)مظهرمحملى

ثمبهاتعلمفرنسا،إلىعليمحمدبعثى.مصريمهمدس

المهندسوهو.أم835عاممصرإلىبعدهاعادبإنجلترا،

إحدىالإسكندريه!مارةتجديدفيشاركأسدياالمشهور

وزارةتولى.الخيريةالقناطرثمأصسبعاالدلياعجائ!

مصر.فيالأشغالا

محمد،الجواهريال!:.الجواهريمهديمحمد

مهدي.

محمد،المجذوبانظر:.المجدوبالمهديمحمد

.المهدي

محمد.ناصر،انظر:.ئاصرمحمد
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محمد.،نجيبانظر:.لجيبمحملى

أبومحمد.،اليزيديانظر:.اليزيديمحمدأبو

يوسف.محمدنجم،ان!:لجم.يوس!محمد

اهـ،353-)3912عبداللهبنيونسمحمد

الملايوية.للصحافةأئابوصفهعرفأم(.1876-349

رسولأيملايو،أوتوسانصحيفةتألمميسفيساعد

أسس!أنهكما.مؤثرةصحيفةجعلهاعلىوعملالملايو،

الملايو،جعأيملايو،ليمباجاهيأخرىصحيفة

الملايوية.اللغةحروفأي،الجاويةبالحروفتنشروكانت

وتلقى.سنغافورةفىعبداللهبنيونسمحمدولد

واحدأالبريطانىالحكمأثناءوأصبحرافلز.معهدفيتعليمه

فىالملايويينعنمندوباوعين.الملايويينالزعماءجيلمن

.أم229عامالبلدية

عامالتشريعيالمجلسفييعينملايويأولأصبح

الحزببتأسيسام،269عامفيقام،أنهكماأم،429

الملايوأتحادأي-سنغافوراملايوكيساتوانالسياسي

سيامحيا.الملايويينتوعيةعلىساعدالذي-وسنغافورة

الأجزاءتوجيهفييتحكمالذيال!لةجزءالمحمل

المحاملتعمل.التحميلكرسىأيضاويسمىالمتحركة

الدائرةالأجزاءبتمكين،والتآكلالاحتكاكتقليلعلى

بسلاسة.الحركةمنوالمنزلقة

فيبماالالاتمنعديدةأنواعفيألمحاملوتستخدم

)التوربينات(،والعنفات،السياراتمحركاتذلك

الكهربائية.والمحركات،والمولدات

المثالسبيلفعلىوظيفتها،وفقعادةالمحاملتصنف

الخلفإلىالحركةمنالإدارةعمودتمنعالدفعمحامل

توجهالخطيةوالمحاملىالمحور.اتجاهطولعلىواللأمام،

العمود،مرتكزمحاملأما.قضيبيطولعلىالأشياء

محاملالمقالةهذهوتبحث.بسهولةيدورأحمودأفتجعل

العمود.مرتكز

العمود:مرتكزمحاملمنرئيسياننوعانهناك

ويختلف.البسيطةوالمحاملالدروجي،التلامسمحامل

.الاحتكاكطريقةفيالنوعان

مرتكزانزلاقحركةتغير.الدروجىالتلامسمحامل

.الاحتكاكتقللوبذلكدروجيةحركةإلىالعمود

،الكرياتمحاملتشملالدروجىالتلامسومحامل

لهاالكرياتومحامل)أمميطنات(.دليفينيةومحامل

منمحزوزتينحلقتينبينتتدحرج،متعددةصلبكريات

محاملمعظموفي.الكرياتمدارجتسمى،الصلب

مكانهافيوتحفظبعضهاعنالكرياتتفصل،الكريات

مصنوعةمساعدةفلكةأو،الشكلقضيبيهيكلبوساطة

تستخدمالدليفينيةوالمحامل.اللينالصلبأوالبرونزمن

.الكرياتمنبدلأمخروطيةأوألممطوأنيةأسيطينات

المائع،الغشاءمحاملأحياناتسمى.البسيطةالمحامل

علىتكون.الاحتكاكلتخفيضسائلعلىتعمللكونها

سائل.عنهيفصلهاالعمودحولمعدنيأنبوبشكل

معد!منبسبيكةمبطنةالبسيطةالمحاملمنوالعديد

الزيت.أوبالشحموتشحم،البابت

فيالمشحميعمل،البسيطةالمحاملأنواعأحدوفي

الحركةوتحدث.فائقةبسرعةالعمودمرتكزدورانحالة

يمنعالذيالمشحمفيقويةضغوطاالإدأرةلعمودالسريعة

ذلكورغمبعضا.بعضهاملامسةمنالمعدنيةالسطوح

مرتكزويكونإيقافها،أوالالةتشغيليبدأعندمافإنه

ذلكعنوينتجتتلامسالسطوحفإنببطء،دائراالعمود

.عالاحتكاك

المحاملمنالشائعةالأنواع

وتقلل.لسهولةالآلاتأعمدةمرتكزاتدورادعلىالمحاملتحافظ

المتحركةالقطعوأجزاءالأعمدةمرتكزاتبينالاحتكاكمنالمحامل

.المزلقاتأو)الأمسيطينات(الدليفينياتأوكالكريات

ظ!خم!غء-ك!يرء!ئر-"*-؟ء-

!!-ئررر*!حو

--ر-!-+-ء-!س!س!ته!-،كأ-

-+-ء---3بر؟س-؟صلا

بسيطمحمل

محملىكم

التزليقشحم

العمود!رتكز
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تحتالمحثثحميضيخ،البسيطةالمحاملمنآخرنوعفيو

،الإدارةعمودالمشحمويرفع.عالبضغطالعمودصهـتكز

ليانأسدواصتراتفيحتىآحرسطضأيملامسةمنويمنعه

.قصأدلاأ!ةذواحتكاكأ!كهنافليس،لذلكونتيجةالبطيء.

تحتاخوا،،أسلاستيكامنتصمعالبسيطةالمحام!!بعضر

منالمصنوعةأسذاتياأضشحيماذاتوالمحاملتشحيما.إلى

المحركاتفيتستخدمالمضغوهـأألمعدنامسحوق

وبعض،الهوائيبالتفريغتعم!!التىكالمكانس،الحهربائية

لادقيقةبؤرالمحاملوأ!ذه.الأخرىاأضطبيقيةاالأجهزة

التشحيما.بزيتملؤهايمكن

.الاحتكاك،الجلبة:أيضاانظر

أحمد.محمودتيمور،انفر:.تيمورأحمدمحمود

؟حص،6د5-)؟البركاتأبو،أقيتمحمود

يحيىبرأقيتمحمدبنعمربنمحمودأم(.548

البركاتأبوشئالإسلامالقاضي،التمب!ضيالصنهاجي

الفقيه.

القضاء.منصبتوليهجانبإلىبالتدريسيقومكان

المدونةيدرس!ماأكثروكان.جماعةمنهمونبغطلبتهوكثر

قراءانتشروعنه.الألفيةوا،الشئحلي!ومختصروالرسالة

وكانإفريقيا،غربيفيخليلالشيخمختصرومعلمو

حلما!،أصشيخامحتصرعندروسهيسجلونطلابه

مجلديرت.فيشرحافأحرجوها

السبكي،انظر:.السبكيمحمدبنمحمود

محمد.بنمحمود

محمود،التونسيانظر:.التوسيبيرممحمود

.بيرم

-7841هـ،أ11255)99الثانيمحمود

عبدالحميدأصحسلطانابنأضانىامحمودالسلطانأم(.983

بإلمحلامبوللدو.العثمانيةالدوأسةسلاط!تأحد،الأوأ!ا

مصعطفىأصسلطاناأخيهبعدالح!3وتولىحاليا()إسطبول

بال!صلاخااسمهيقترن.م8081هـ،أ322عاماشابع

شيال!صلاحيةالحركةومحاربةالدولةالأنظمةالداخلى

بنومحمدسعودبنمحمدالإمامينبزعامةنجد

ضمامنالحركةهذهتمكمتعندماوبخاصة،عبدالوهاب

واقترن.الأولىاالسعوديةالدولةإلىالأحساءواالحجاز

عسكري)تنظيمالإنكشاريةعلىبالقضاءكذلكاسمه

سنةالنظامهذاإلغاءوتم.نظاميلجيعشواستبدالهم(تركي

لتنظيمتتعلةطإصلاحاتهكانت.أم82ءهـ،أ142

منذلكمستمدا،التعليموبألظمةوتسليحها،الجيوش

إلىالتنظيماتهذهأعادتقدر.الحديثةأوروباأنظمة

هيبتها.بعضشأ،أسدا

عنللدفاعإقليماكلفيمحليةفرثبت!صينواهتما

كما،المدفعيةسلاحبقوةخاصةمدارسوأنشأأصيمها.أقا

لتخريج،أم083أهـ،462لمشةيةعس!كليةأنشأ

فيالمسلمينغيرتحنيدوأوقف.لينالسم!الضباط

استقلاليته.علىوأكد،القضائيالجهازوأصلح.الجيش

طباعةشرفالآممتانةمطبعةونالت،لالطباعةواهتما

معركةأثناءتوفي.الآستانةبمصحفألمشهوراالمصحف

واليهموبينالعثمانيينبيندارتوالتي،بالشامنصيب!ت

باشا.عليمحمدمصر،على

محمود،إسماعيلانظر:إسماعدل.حسنمحمود

حسن.

أهـ،203-)0123الفلكيحمديمحمود

ويشتهر،حمديأحمدمحمودم(.5181-1885

ولدمصر.علماءمنمهندس.الفلكىحمديبمحمود

ثمبالإس!صدريةتعلممصر.فيبالغربيةالحصةببلدة

الحكومةأرسلته.المهندسخانةبمدرسةأستاذاعين.بالقاهرة

وكان،ام086سنةوعادأم485عامأورولاإلىالمصرية

الحكومةعنناب.المصريالعلميالمعهدأعضاءمن

وعين.م1875عامبباريعبىالحغرافيالمجمعشىادصرية

العمومية،للأشغال)وزيرا(وناظرا،أ!لمياأطمعخد:!جلا

عامالمعارفلوزارةناظراعين.المعارفلورارةووحجلا

وفاته.حتىلهاوا!عتمرأم،884

نتائجكتاببمصر؟البحريالوجهخريطة:آلارهأهم

كتبهاأسةرسا،الإسلامقبلالعربتقويمفىالإفهام

رسالةوهي،زكيأحمدالعربيةإلىوترجمهابالفرنسية

التقاويمفيرسالةله.المصريةالجغرافيافىإجماليةنخبة

بمالقديمةالإسكندريةفىورسالة،والإسرائيليةالإسلامية

المقاييسفىرسالة،ارتفاعهقبلالنيلبارتفاعالتنبؤ

بمالفرنسيةبالمقاييسومقابلتهاالمصريةبالدياروالمكاييل

مصر.أهرامعمرفيأ،رسا،الجيزةأهرامفيورسالة

بانتهاءالقاهرةفيلالقلعةالظهرلمدفعواضعأولهو

بالقاهرةالأزهربميدانمنزلهسطحعلىألشا.الزوالخط

وأرباعها،،الساعاتوأنصافالنهار،لمماعاتتبينمزولة

والعصهر.الظهرووقتي

فلسطنيشاعر(.م1491)درويش!د

البروةقييةفيولد.الفلسطينيةالمقاومةشعراءأبرزمنيعد
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فىوهولبنانإلىأهلهمعلجأعكا.منقريباتقعالتي

عامالبروةقريةأليهوداحتلأنبعدعمرهمنالسابعة

قريةفيوسكنفلسطينإلىعاد،عاموبعد.ام489

القراءةالشاعرأحب.بلادهفيلاجئاالأسدديرتسمى

السجوندخلمدرسا.بعدفيماوعملالصغر،منذوالرسم

.أم619سنةالأولىالمرةكانت.مرةمنأكثرالإسرائيلية

ألقىعندماثالثةمرةوسجن.أم659عامالثانيةكانتثم

العبرية.الجامعةفيشعريةأمسيةفيالرجالنشيدقصيدته

النشاطبتهمةالشاعرسجنأم-679أ69ءبينوما

كشخصيةدرويشمحموداسموذاع.لإسرائيلالمعادي

سنةوفي.الإسسرائيليالاحتلالضدنضاليةعربية

الفدائيوننسفأنبعدالخامسةللمرةاعتقلأم،969

للاعتقالعرضةأصئالشاعروبعدهاحيفافيبيوتعدة

تنقل.وطنهخارجنفيهإلىأدىمماصهيونيتدبيرأيبعد

أخيراالمقامبهواستقروالأجنبيةالعربيةالعواصمبينالشاعر

الاجتياحأعقابفىإلايتركهالمالتيبيروتفى

.أم829عاملهاالإدصرائيلي

بغزارة،المحتلةالأرضشعراءمنأترابهعنالشاعرتميز

.الفكرةوعمق،المضمونوشموليةالعبارةوبساطةالإنتاج

الشعراءإخوانهعنبهايتفردلمخصائصوهي

خصائصهيبلفحعسبالوطنداخ!!المنفيينالفلسطينبن

يعدوالتيأيضاالشعريةالحداثةحركةمسيرةفىميزته

ظاهرةأصئدروي!شوأعلامها.رموزهاأهممندروي!ش

إلىتوصلوقد.العربيةالشعريةالحداثةحركةفيمميزة

العالميين.الشعراءمصاففىجعلتهمرحلة

براحلالنقادبعضعندالشعريدرويشعطاءمر

غيرهشعرمتمثلاالشاعركان،الأولىالمرحلةففي.عديدة

عصافيرديوانهصدر،المرحلةهذهوفيالكبارالشعراءمن

أوراقبديوانالتانيةالمرحلةوتتمثلأم(،069)أجنحةبلا

مخزوناتساعللعيانيظهروفيهاام(،69)4الزيتون

درويششععرأنويلاحظ.الشعريةالمقروءاتمندرويش

يبدوفهوللتطور،وركنبالنضجاتسمقدالمرحلةهذهفي

الخطابةعنالشاعرفيهوابتعدمباشرةوأقلرقةأكثر

هذهفيقصائدهأه!اومن،المرتفعالصاخبوالصوت

فيها:يقولالتيقصيدتهالمرحلة

عربىأناسجل

ألفخمسونبطاقتيورقم

ثمانيةوأطفالى

صيفبعدسيأتىوتاسعهم

تغضب؟فهل

مأ079إلىأم669عاممنتمتدالثالثةوالمرحلة

منعاشقهي،دواوينأربعةالنورإلىدرويشأخرجوفيها

حبيبتى،الجليلفيتموتالعصافير؟الليلاخربمفلسطين

شعرمنالأخيرةالمرحلةهذهوتعتبر.نومهاتنهفمن

هيالرابعةالمرحلةوتعد.المحتلةالأرضداخلدرويش

المرحلةهذهويمثلالأخرىالمراحلعنوتميزاغنىالأكثر

صورتهابمتلك7،رقممحاولة؟أحبكلاأوأحبكديوانه

الغنائيةمرحلةهيالخامسةوالمرحلة.العاشقانتحاروهذا

ديوانحتىوامتدت،أعراسبديوانأبتدأتالتيالملحمية

لمدابححمارديواناوتخللهاوحيدا،الحصانتركتلماذا

أغنية.هى...أغنيةالبحر،

الفلسطنيالمستوىعلىلامهمةانعطافةالشاعروصل

هذهوفى.العالميالمستوىإلىومنهالعربيالمستوىعلىبل

الطويلةالقصائدإلىاللجوءدرويششعرفينلاحظالمرحلة

ديوانهيمثلهاالسادسةوالمرحلة.المسرحيالشعريالبناءذات

حماسفيهافترالتيالفترةوهيوحيداالحصانتركتلماذا

شعرهفأصبحبالشعر.علاقتهفيهاوتغيرتدرويم!محمود

معغنائياشاعرادرويشوعاد.والحزنوالبكاءبالذاتيةممعنا

نأويلاحظ.الفلسفيالبعدمعوالشكلباللغةاهتمام

بضرورةمنهإيماناالنثربقصيدةيهتمالمرحلةهذهفيالشاعر

.والشعريالأدبىالتعبيرأشكالكلبينالتعايش

مصريمما،سياسي(.-أم)179رلاصمحمود

مأ769عامالعربيةالدوللجامعةالعامالأمينمنصبتولى

ضابطاالحربيةالكليةفيتخرج.حسونةلعبدالخالقخلفا

الشؤونلإدارةمديراالسياسيالعملإلىانتقلحتىبالجيش

فيلمصرسفيراعين.ام559ممنةالخارجيةبوزارةالعربية

الأربعقرابةالمنصبهذافيوظل،أم589عامسوريا

لهسياسيامستشاراعبدالناصرجمالالرئيص!فعينه،مشوات

عامالمتحدةالأمفيلمصردائمافمندوباأم،629عام

عامالخارجيةوزيرمنصبليتولىبعدهااستدعي،م6491

فىمصرومثل.الساداتأنورالرئيسعهدفيأم729

والإفرلقية.العربيةالمؤتمراتمنكثير

-1811هـ،51956-1)زنكيمحمود

الأتابكبنزنكيبنمحمودالديننورالعادلأم(.174

التركيسنقرآقالدولةقسيمبنزنكيالدينعماد

إلىينتمى.بحلبولد.العادلبالملكالملقب،السلجوقي

مملوكاسنقرآقجدهكان.التركمانيةيوالسابقبائل

ثقته،فنال،أرسلانألببنملكيشاهالسلجوقيللسلطان

ابنهوخلفه.العراقشماليفيالإماراتبعضعلىفولاه

زنكي.محمودوالد،زنكيالدينعماد

جهادهفىكبيرةعسكريةمقدرةالدينعمادوأظهر

السلجوقىمحمودالسلطانفجعله،الصليبيينضد
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أرسلانألبلابنيهمربياأيأتابكافجعله،ثقتهموضمع

ومايتبعهما.والموصلالجزيرةإمارةوولاه،والخفاجي

هـ،541سنة،الإمارةفيمحمودابنهوخلفه

الدلن،بنوروتلقبلهعاصمةحلبفجعلأم،461

مدةملكهإلىدمشهتوضم.السلاجقةعنوا!متقل

اكشرقيةسورياجميعسلفتهوشملت.سنةعشرين

والحزيرةب!صوديارالموصلو،الغربيةلمموريامنوقسما

امشرجعو،اليمنمنجاكباوالمغرببلادوبعضرومصر

بالحرم!تأءخطب.أ!رخامنمدينةوخمس!تنيفا

!ضيرة،مدارسوبنى.أحشامابلادوحصن.الشريفين

الدينصلاحأخوالعادلبعدهأتمهاالتيالعادليةمنها:

الجامعوبنى.لدمحتمة!حلتاهماو،الحديثودار،الأيوبي

المدرسةوبنى.الطريقفىوالخاناتبالموص!!،النوري

وكاد،كثيرةكتباووقف.بدمشهتللأحنافالنورية

دمثهت،قلعةفيالخوانيهتبعلةماتوالعلماء.للعلممحبا

أضورية.ابالمدرسةوقبره

،البارودي:انف!إ.الباروديساميمحمود

سامي.محمود

عدى.محمودمكي،انظر:مكي.عليمحمود

محمود.،فياضانظر:.!ياصمحمود

محمد.محمودشاكر،الظر:شاكر.محملىمحمود

محمود.،المسعدي:انف!إ.المسعديمحمود

تمت.أقوىدولةعليهتسيطرضعيفبلدا!

أغراراأنعير،الذاتيالحكممنقدراالحمايةتحتالبلاد

التيوهي،الحاميةالدوأسةبيديظ!!المهمةالأموراشيالنهائي

بالدفاعوتقومالمحميةعننيابةالخارجيةالعلاقاتك!!تدير

عنها.

أغارةافي،الشكلإسفينيقطاعروسمحمية

روس!،بحرعلىيشتمل)أنتاركتي!صا(،الجنوبيةالقطبية

ويغطيموردو.مكومضية!،الجليديروسورصيف!

فضلا،اليابسةمسطحمن3كما0047441نحوالقطاع

الثابت.الجليديالرصيفم!2كما000337نحوعن

الذين،العلمي!!الأفرادبعضمنإلا،مأهولغيرقطاعوهو

ليوزيلنداوتتولى.لهمكزامرس!صتقاعدةمنيتخذون

.أم239عاممنذالممطقةفيالإدارةمسؤولية

الطور(.محيا!أو)حظنرالطائرانظر:الطير.محمية

.الملفاف،لترسا:نظرا0لمحورا

بينتشكلتالتيأضحالفاتاإلىيشيرلفظالمحور

،أم369عامفيبدأتوالتىوالياباد،أجاوإيطهاألمانيا

الثانيةالعالميةالحربحلاأطتعاونهافيوتواصلت

أضحالفاتاهذهأحدسميقدرأم(.459-أ)939

كانتلأكملهاأوروبالأنأ!لإيحاءبرأ-!،-ماررمحور

بلدانستةوانضمت.أحاصمتيناهات!تب!!خصأعلىتدرر

هي:الستةالبلدانوهذهأهـآخر،تحامحورإلىأخرى

ساعدوقد.تايلاندرومانيا،المجر،فخلندا،،بلعارياألمانيا،أ

علىفعالتحالفتشكيلعناضئيسيةالمحوردولعجز

الثانية.احالميةاأصلحربالحلفاءكعسب

الثانية.العالميةالحربأيضا:انظر

)أجراءالعصبيالجهازانظر:.العصبيالمحور

اررماع(.ا)حلابالدماغاأحصسود(،ا

ضمنتقعلكنهاواحدأجلدتابعةأرصا!!

شاطئعلىبرتغاليةمحوطةماكارفمثلا،آخر.للدحدرد

الماضيفىمشاعةالمحوطاتكانتماكاو.:انف!إ.أص!تا

كان،الأحوالمعظمفي.الأحرىوالمماطهتأوروبافي

المحوطاتتلكإلىأراضيهمعبربالمروريسمحونالحكام

أراضيىوجودأنتعتقدالدولفإن،اليومأما.فيهاالمتضمنة

القومية،السيادةلحرمةانتهاكايعدحدودهاضمنأجنبية

المحوطاتمعظماحتواءإلىهذاادىفقد،لذلكونتيجة

لها.المحيطةأ!هلاداقبلمن

عشرالسادلرالقرنينخلالوالبرتغالفرسساقامت

فيالمحوطاتمنالعديدبتأسيسالميلادي!تعشرأصسالغوا

بعدالأراضيهذهملكيةفيبحقهاأ!نداأجتطاوقدأ!ند.ا

عنفرنساتخلت.أم479عامفيبريطانياعناستقلتأن

بهافاحتفظتالبرتغالأما.أم154عامفىالمحوطاتهذه

العسكريةأغواتاعليهااستولتحيثأم619عامحتى

الأراضيالباقيةالقليلةالمحوطاتشتتضمن،أصوماأما.الهندية

الأقصى.المغربفيمليلةرسبتةفيالأممبانية

منالكهربائيةالطاقةلتحويليستخدمجهازاوول

العكسيالمحوليحولبينمامستمر،تيارإلىمتناوبتيار

.متناوبتيارإلىالمستمرالتيار

الكهربائي.التيار:أيضاانظر

التيار)جهد(فودتيةينقصأويزيدجهازالتيارمحول

وقليلةمعهلةبطريقةالمحولاتتمدنا.المتناوبالكهربائى

شركاتوتمكن،الكهربائيالجهدهذالتحوي!التكلفة
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وكفاية،بسهولةالمتناوبالتجارنقلمنالكهربائيةالقدرة

الخاصةالكهربائيةللدوائرالمناسبةالفوأضيةتضمنأنهاكما

منوغيرهاالصناعيةوالمعداتوالأضواءالمنزليةبالأجهزة

الكهربائية.الالات

معزولينسلكيينملفينمنالمحولاتمعظمتتكون

الفولتيةبمصدر-الأوليةباللفيفةويعرف-أحدهمايوصل

الدخلفولتيةاسمالفودتيةهذهعلىويطلقتحويلها.المراد

اللفيفةالمعسمىالاخرالملفيقومحينفي،للمحول

وفي.الخرجبفولتيةالمرأدةأعهربائيةاالدائرةبتزويدالثانوية

قلبحولوالثانويةالأوليةااللفيفتانتلف،المحولاتمعظم

الفولاذ.صفايحأو،الرقيقالحديدمنمصنوعأجوف

ولامربرةأو،دائريشكلذاتالقلوبمعظموتكون

بوساطةالمحولاتوتعملبالاخر.متصلاالملفينأحديكون

انظر:.الكهرومغنطيسى)التأثيعالحث

اللفيفةعلىالدخلفولتيةتطبقوحين.الكهرومغنطيسية

التياريسريوحين.الملففيمتناوباتياراتولد،الأولية

وحينما.المحولقلبفيمتغيرامغنطسيامحالأيحدث

ينتجفإنهالثانويةمإللفيفةالمغنطسيالمجالهذايتقاطع

بدائرةالثانويةاللفيفةوصلتمفإذا.الملففيمتناوبةفولتية

فيمتناوبتيارسريانالخرجفولتيةتسبب،كهربائية

.الدائرة

فيالدخلوفولتيةالخرجفولتيةبينالنسبةتكون

إلىالثانويةاللفيفةلفاتعددبنللنسبةمساوية،المحول

نوالفولتيةتمثلفكانتفإذأ.الأوليةاللفيفةفيعددها

:يكونفحينئذ،اللفاتعدد

الثا!يةن-الخرج!!

الأوليةنالدخلف

تحتويمحولفيالدخلفولتيةمنأكبرالخرجوفولتية

ومثل.الأوليةلفيفتهمنأكثرلفاتعددعلىالثانويةلفيفته

الملفلفاتعددكانإذأأمارافعا.يسمىالمحولهذا

الخرجفولتيةفإنالأوليالملفلفاتعددمنأقلالثانوي

النوعهذاعلىويطلق.الدخلفولتيةمنأقلتكونأنلابد

الخافض.المحولأسمالمحولاتمن

فولتيةالرافعةالمحولاتتزيدالقدرةتوليدوحداتوفي

العاليةالفولتيةوتمكن،المولداتتنتجهالذيالمتناوبالتيار

منالقليلسوىخسارةدونطويلةلمسافاتالتيارنقلمن

فيها،سيستعملالتيالمنطقةالتياريصلوحينما.القدرة

يحتاجالذيالمستوىإلىالفوأضيةالخافضةالمحولاتتنقص

الكهربائية.القدرةانظر:.المحليونالمستهلكونإديه

نأذلكمن.خاصةالممتخداماتالمحولاتولبعض

ذاتالمحولاتوكذلكالهوائيةالقلوبذاتالمحولات

ثا!ية

لميمة

وليةأ

منقلبعلىملفوفيسلكي!!ملفينمنتحكونتموذجيمحول

الفولتيةبمصدرموصلينالأوليةاللفيفةطرفاويكودصفابالحديد،

بالدائرةموصلينيكونانالثانويةاللفيفةطرفيأدكماتحويلها،المطلول!

إليها.اممهرباءانقلالمطلوبالكوبائية

تصميمهاتمقدالحديدمسحوقمنالمكونةالقلوب

وتستعمل.العاليالترددذاتالمتناوبةالتياراتلمعالجة

المتناوبةوالتياراتالفولتياتلقياسالأجهزةمحولات

كميةلتغييرالمتغيرةالمحولاتتستعملكماجدا.العالية

.الدائرةإلىتوصيلهايتماكتيالخرجفولتية

الحث.ملفأيضا:انظر

الملوثالدخانيقللجهازالحفارالمحول

فىالاحتراقعمليةتطلق.محركمنالمنطلقالمستنفد

المركباتوبعضالكربونأكسيدأولغازالمحرك

رات

إدم

معظكمفيويكودحماز.علىتحتويعرمةمنيتكونالحفازالمحول

تطلقهالديالملوثالعارتحويلويتم.الفلزاتمنحليطاالمحولات

الحفار.عبرمرورهعدكيمجائيةبطريقةملوتغيرعازإلىالسيارات
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علىالحفازتسمىمادةوتساعد.الضارةال!صميائية

الحفز.انظر:.ملوثهغيرموادإلىالملوثاتهذهتغيير

فلزاتمنخليطاالحالاتمحظمفيالحفازويكون

.والروديوموالبلاديومالبلاتين

السيارةفيأ!ادمانظامفيعادةالحفازالمحوليوضع

أ!المحؤعبرالسيارةمحركص!المندفعالعادمغازيمروحين

سضأص!صلوناحسيدألأرغارتغييرإلىيؤديالحفازفإن

شسج!تالأكاضارةغيرموادإلىالأخرىالملولات

أحسياراتافيو.أ!صبوناشسيدأوثانيوالماءواشنيتروجين

منخالوقوداسعتخدامينبعيالحفاز،بالمحولالمزودة

!ست!سسوعادةالموادهذهلأنوالفوسفورالرصاص

.فعالغيروتجعلهالحفاز

البنزين.محرك:أيضاانظر

إلىقةأ!اأاأ!أش!طأحديحوأ!جهازاطاقةمحول

ا!وجاتتحوأ!أطاقةامحولأتمنوكثيرآخر.

صو.أع!-اأ!مي!صانيحيةاهتزازاتإلىالكهربائية

أصوت،ام!صرقةالصاأمحولأتمنتعتبرالتىالأجهزةا

.اناتالأسصوأامدزرةتلاقصاأوخراطيمق،والميكرفون

موجاتيرسلبأنالسوناريالطاقةمحولويعمل
دؤقالطاق!محولويولدالماء.فيويستقبلهاالأصواتا

السمعترددمدىفوقتكونالتىالاهتزازاتالصوتى

الصلبةالموادلقطعيستخدموهوويكشفها.،البشري

وقياس،النفطآباروحفرالحساسعة،الأدواتوتنظيف

بالمركباتالخاصةالوقودصهاريجفىالسوائلمنسوب

فبعض:طرقبعدةالطاقة+حولاتوتعمل.الفضائية

موادتستخدمالأسطواناتمدورةلاقطاتخراطيش

إذاحهربائياجهداتصدرإجهاديةكهربائيةذات

ملفاتالصوتمكبراتتستخدم.كماضغطت

الاهتزازاتوتنتجعبرها.التياريمرعندماتهتزمتحركة

وقد.دائمةومغنطيساتالملفاتبينالتداخلعن

موادالصوتيةفوقالطاقةمحولاتبعضيستخدم

المغنطيسي.المجالفيتتقلصالتخصرمغنطيسية

الصوتية.فوقالموجاتأيضا:انظر

ل!زالةالأخرىالموادعلىتؤثرمادةأيا!نمحول

بتحويلالمصخعونويقوم.فاقعةأوفاتحةجعلهاأوألوانها

بيضاء،بجعلها،الأخرىوالمواد،والأوراق،الأقمشةلون

المغاس!!فياللونمحولويستعملأضصئ.تجهيزهاأو

الاشخاصبعضويستعمل.ساطعةالملابسألوانليجعل

هما:اللونمحولمننوعانوهنالكمطهرا.اللونمحول

.والبصريالكيميائى

الملونةمإلجزيئاتال!جميائيةأطونامحولاتوتتفاعل

هذهاللونمحولاتوتجعللونها.المادةتعطيالتي

ومن.بعيدةدرجةإلىباهتةأ!انبأأولها،لونللاالجزيئات

والأكسجين.الكلور،ا!شعمالااللونمحولاتثترأ

وفيالمنازلفيالموجودةاللونمحولاتأكثرهووالكلور

ولباب،الأقمشةمعظممنأطوداتزي!!وهى.الصناعة

أسلوناومحولات.أخرىومواد،أسفخاريةاأ،ليةاو،الخشص

الناسويستخدمالكلور.محولاتمنأخصكسجينيةأالأ

الأكسجينيةاللونمحولاتوالهيدروجينبيروكسيد

الأخرىوالموادالملونةألملابسواأصشعراأ!انألجع!الأخرى

الكلور.امشخدامعندالضرربهايلحة!موادوهي،خفيفة

الهيدروجين.بيروكسيدانظر:

المركباتبعفرعلىالأخرىأطودامحولاتتحتوي

الصوفلونلتحويلالمركباتهذهوتستخدم.ال!جريتية

المصنعة.الأأجافمنمحتلفةوأنواوالحرير

الصفراءالمادةتخفيالمصريةدأطواأ،تمحوو

.القماشمسطعةعامةتسمىو،الأزرثاأطوناتع!صمر

أبيضلوناالصفراءوالمادةالأزرقاأ!وناصبمر:يتى

.اللونانظر:عا.سصوأصترأتبدوالمادةيجعل

بصريةلونمحولاتالمغاسعلمنظفاتمعظموتحتوي

أنسجةبينمنإزالتهايصعبالتىاللونيةالموادتخفي

الملابس.

فيعالجون،الأقمشةلونيحولونالقدماءمنكثيركان

اللونمحولاتأوالمحترقال!جمريتلدخانالقما!ق

يفردونثم.النباتاترمادمنأوأضباتاتامنالمأخوذة

وقد.الشمسضوءتحتأضبييضهالأرضاع!القماضق

حينماعشرالثامنالقرنحتىمستعملةالطرتهذهكانت

.اللونمحولاتصناعةطورت

أنواعاالحاضر،الوقتفي،الأقمشةمصانعتستخدم

،القماشويغسل.القماشنوععلىمعتمدة،الطرقمن

ثم،المحلولاللونمحولفيوينقع،الحالاتمعظهمافي

جراءمنضارةآثارأيلتخففمتنوعةكيميائياتفيينقع

جيداويشطفالقماشغسليعادوأخيرا.اللونتحويل

م(.741-؟أهـ،23-؟)محلص!ابن

أئمةمنإمام.السهميمحيصنبنعبداشحمنبنمحمد

كثير.أبنعصرفيللقراءةتجرد.عشرةالأربعأغراءاتا

علىالقراءةفىاختيارمحيصنلابن"كانمجاهدابرقال

فرغب،بلدهأهلإجماععنبهفخرخ،العربيةمذهب

:راويانله.حصثيرلم!ابنقراءةعلىوأجمعواقراءتهعنالناس

.البزيانظر:.البزيوشنبوذابن
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سطحمن07%ص!ترأيغطيالشاسعالمحيط

المناطقليبالثلجالمكدسةالبحارم!وبمتد،الأرص

المياهحتىاليسار(علىالسفلى)ال!ورةالقطبية

وتتحرك(.أعلاه)الصورةالا!شوائيةبالمساطقالدافئة

بالضواطىءبقوةمصطدمةلاستمرارالمحيطمياه

مرتفعةأواليسار(علىالعليا)الصورةالصحرية

والجزر.المد!عبلصوساقطة

سطحكت07%منأصيغطيعطممائيجسمالمحيط

علىالموجودةالمياهجميعمن%79علىويحتوي.الأرض

.لأرضا

يقتصمرلاإذبمعديدةبأشياءليمدناألمحيطأط!أوجد

يعدبل،فقطوالنزهةوالإبحارللسباحةمكانأنهعلى

سفنوتستخدم.والمعادنوالطقةللغذاءمهفامصدرا

ذلككلوفوق.القاراتبينالبضائعنقلفيالمحيط

بتنظيمصحئا،الأرضمناخإبقاءعلىالمحيطاتتساعد

نأيمكنولاللأمطار.الرطوبةوتوفيرالهواءحرارةدرجة

المحيطيكنلمإذاالأرضكوكبعلىحياةتوجد

قاحلةمحرقةحارةالأرضتصبحبدونهإذموجودا،

جرداء.

علىالموجودةمثلمتنوعةمعالمالمحيطقاعفيوتوجد

المحيط،قاععبرالشاسعةالسهولتنتشرحيث،اليابسة

البراكين،فيهوتثور،السطحإلىالجبالسلاسلترتفعبينما

الجباللعضوترتفع.قاعهفيالعميقةالوديانتنتشركما

إيفرستقمةارتفاعنصمفحواليإلىالمحيطقاعفوق

أيلأرض.سطحعلىارتفاعاالقممأعلىوهي

ويعمل،الاننفهمهبدأناحيثمثيراعالمايمثلوالمحيط

أسرأره.اكتشافعلىالمحيطاتعلماءالمسمونالعلماء

فييؤثروكيف،المحيطيتحرككيفالعلماءهؤلاءويدرس

وكيفالحيةكائناتهحياةيفحصونكما.الجويالغلاف

علىالمحيطاتعلماءويعمل.قاعهالختلفةالقوىتشكل

صوتيةأجهزةيستخدمونماوغالبا،وغواصاتسفنظهر
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بشكلأطمحيطالعلماءفهمازدادوقد.أخرىومعدات

الحدتحةالأجهزةمعداتباستخداموذلكجذاكبير

والحواسيب.الصناعيةكالأقمار

العالميالمحيط

ماأجاغاعظيمامتصلاشاحذاجسماالمحيطمياهتشكل

المحيصأيقسما.الكونيالمحيطأو،العالميالمحيطيحسمى

المحيطلاحجامها:تبعاهىورئيسيةأجزاءثلاتةإلىأمحالميا

كلويشتمل.الهنديوالمحيطالأطلسيوالمحيطالهادئ

بحاراتسمىحجماأصغرمائيةأجسامعلىمحيط

.المحيطاتحوافامتدادعلىتقع،خلجانوشبهوخلجانا

الأبيضوالبحرالحاريبىالبحريعتبر:المثالسبيلوعلى

وبحربيرنجوبحر،الأطلسياالمحيصأمنجزءاالمتوسط

كلمةتعنىوعموما.الهادئالمحيصأمنجزءاالجنوبىالصديئ

الأطلسى؟المجط،الهادئالمحيطانظر:.المحيطأيضاالبحر

.الهنديالمحيط

القطبيالمحيطيسمىصغير،رابعمحيطزهناك

الشمالية.وأمري!ساشأوروداآسياشمالفييقع،الشمالى

وإنمامستقلامحيطاالمحيطهداالجغرافي!تمنكثيرولايعتبر

القطبيبالبحرإليهويشيرون،الأطلسيالمحيطمنجزءهو

الشمالي.القطبيالمحيطانو:.الشمالي

عندوالهنديوالأطلسىالهادئ:المحيطاتوتتقابل

القصمه!)القارةأنتاركتيكاحولللأرضالجنوبيةالنهاية

المحيطبهاالمحيطةالمياهالناسبعضويسمي(.الجنوبية

ص!كثيرا!ل!ش.الجنوبىالمحيطأوالجنوبيالمتجمد

هذهفياطياهبأنيقوا!نإذآخر،رايأ!الجغرافيين

الثلاثةللمحيطاتالجنوبيةالأجزاءتمث!المنطقة

المتجمدالمحيطانظر:آخر.محيطاولاتشكل،الرئيسية

الجنوبى.

علىوالبحار(المحيطات)جميعأحالمياالمحيطويحتوي

سطحعلىالموجودةالمائيةالمواردجميعم!%79حوالي

مثالهيئةعلىالمتبقيةالمياهمعظموتوجد.الأرض

لحيراتفيتكونالمياهوبقية.جليديةوغطاءاتمتجمدة

الجو.وفيجوفيةومياهوأنهار

سطحمن07%حواليالعالمىالمحيطيغطيا!لساحة.

يأ،الجنوبيالكرةنصف!فيالمحيطمعظمويقعالأرض!.

نصفمنكلمساحةوتتشكلالاستواء.خطجنوب

الحرةونصفمحيص!08%حوافيمنالجنوبيالكرة

محيطا.%06حواليمنالشمالي

علىاتساعاالمحيطاتأعظمهوالهادئوالمحيط

ماأي2،كممليون181حواليومساحته،الإطلاق

علىالهادئالمحيطويحتوي.الأرضسطهحثلثمنيقرب

المحيطعنمهمةحقائق

ا!الأقو.اأصقا.المحيطاتفيالجاة

أحدفإدالأحافير،اعلحاء!ص

علىرذاصو)االمحيصاد!داثاثابأ

صالأ!-كعييردسدفاامميسا!(

يسة.ثملمرد..

الدكريحتويإذأحساما،سداحليوحدالمجطمياهمنضئيلمقدار

فيتشبهانتىالمالحةالمياهم!تقريمانترا72علىالبلوعمرحلةفى

الححر.مياهتر!جمها

سم5.2حوالىاتساعهويزداد.مستمرةحر!ءفيالأطلسيالمجطقعر

!دلكويزداد.الأطلسيالمحيصأحوضعرضريردادوسدلكعام،؟

،العام!ىسم13حوالىإلىتصلأسرخكدرحةاعادئاالمحيصأاتسا

.القاراتأسف!!تهمصأشاعهاصأ!ملأ!لااطحهصشص

تموربماالعملاقةالأعشاب

م!!ترأإلىاصواعايصاحتى

الماءتحتعاباتمش!صلةأم61

أطحلىادا!كمتال،المجصأفى
اللولى.اضالطويلاصحريا

*-!!لأ

خهـ%ئمؤ؟!

علىتطلقيابانيةكلحةوهى-)تسو،مي(الزلزالةالبحريةالأمواج

لىإسرعتهاتص!!لىأ:يمكر.اششالص!لحشأ-عمهاعاا!ةاعوااالأمرا

المحيط.أحزاءححيععرتسق!!"احساعةاششه067حواش

عطاءاتأدستإداوذاطثم06حواليإلىيرتمعمركاالعالمىالمجطمستوى

معمورة!يويوركمديةستكودو.الحموبيالقفوقارةحرضا،سدفيالتلح

الاء.فوق!شبقىاقىالسحا!لاطحاتقممعداديما،لماه

ويكاد،العالم!المحيطفيالموجودةالمياهنصفحوالي

منبالقربالهادئالمحيطويمتد.أغاراتاجميعيشمل

شبهإلىبنمامنتقريباكم000422لمسافةالاستواءخط

الشماليةأمريكاقارتاالهادئالمحيطويحدالملايو.جزيرة

منوأسترالياآممياقارتاتحدهكما،الشرقمنوالجنولية
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الهادئالمحيطبينالشمالفيبيرنجمضيقويصل.الغرب

الشمالية.القطبيةوالمياه

مليون49حواليالأطلسيالمحيطمساحةوتغطي

أوروباوتقع.الشماليالقطبيالمحيطمياهشاملةغير2كم

:الأمريكتانتقعبيشما،الأطلسىالمحيطشرقيوإفريقيا

الاطلسي.المحيطغربيوالجنوبيةالشمالية

تقريبا.2كممليون74الهنديألمحيطمساحةوتبلغ

أسترالياتقعبينما،الهنديالمحيطغربيإفريقياوتقع

منالهنديبالمحيطآسسياقارةوتحيط.شرقيهوإندونيسيا

.الشمال

لكن،م.0733العالميالمحيطعمقمتوسط.العمق

وأعمق.ذلكمنعمقاأكثرتكونقدالمحيطأجزاءبعض

طويلةوأخاديد)وديانالسحيقةالخنادقفيتكونالمناطق

أخدودهيمعروفةنقطةوأعمقالبحر(.قاععلىضيقة

الهادئبالمحيطغوامجزيرةمنبالقربيقعالذيماريانا

مستوىتحتام330/1عموتعلىتقعحيث،الغربي

قمةوهي،العالمجبالقممأعلىوضعتفلوالبحر.سطح

م،.8488إلىارتفاعهايصلوالتيالهملايافيإيفرست

منلأكثرتغطيهاسوفالمياهفإنمارياناخندقموقعفى

كم.2

متومعطويصلالمحيطاتأعمقالهادئالمحيطويعتبر

المحيطاتأكثرفهوالأطلسيأما.م.0493إلىعمقه

أعمقوتقع.م!83ء0إلىعمقهمتوسطويصل،ضحالة

السحيقالخندقفيالأطلسيالمحيطفيمعروفةنقطة

مستوىتحتم)6488وعمقهابورتوريكوفىالموجود

م،3و084الهنديالمحيطعمقومتوسطالبحر.لممطح

السحيقجاوةخندقفىتقعفيهمعروفةنقطةوأعمق

س!إلبحر.مستوىتحتم7و725وعمقها

مع!حرارةدرجةتختلف.الحرارةدرجة

الشماليالقطبينمنبالقربم2تبلغإذ،المحيط

الاستواء.خطمنبالقربم03وحواليوالجنوبي

القطبية.المناطقفىللبحرالسطحيةالمياهوتتجمد

الامستوائىالهادئالمحيطفيدفئاالأكثرالمياهوتوجد

المياهحرارةفيالمحيطتياراتتؤثركما.الغربي

تحم!فإنها،بالمحيطالتياراتتتحركوعندما.السطحية

وتأتي.القطبيننحوالاستوائيةالمنطقةمنالدافئةالمياه

الأعماقمنالباردةبالمياهالمحيطفىالأخرىالحركات

المياهحرارةدرجةتنخفضلذلكالسإ،نحو

السطحية.

العمق.باختلافالمحيطحرارةدرجةأيضاتختلف

ازدادكلماالمياهحرارةدرجةتنخفض،عامةوبصفة

تقريباأم05لأعماقالدافئةالسطحيةالمياهوتمتد.العمق

شبهبالمناطقم003حواليوإلى،الاستوائيةبالمناطق

المياهتحتبسرعةالحرارةدرجةوتنخفض.ألاستوائية

.الحراريالمنخفضتسمىطبقةمشكلةالسطحية

تقريبام003بينالحراريالمنخفضارتفاعويترأوح

المنخفضمنطقةتحتأكثرببطءالماءيبردكما.م19و.

معدلشراوحالبحر،عمققعرمنوبالقرب.الحراري

م.54وم51بينالمحيطحرارةدرجة

مياهفيطبيعيعنصركليوجدأنيمكن.التركيب

وتمثل.بأملاحهاشتهرخاصبشكلالمحيطولكن.المحيط

منبر99وتعودالبحر.مياهمن،3%ءالأملاحنسبة

العناصرهذهوترتب.فقطعناصرمشةإلىالمحيطملوحة

والكبريت،والصوديومالكلوريد،:كالاتيلكمياتهاتبعا

،والكالسيوموالمغنسيوم(،كبريتاتصورة)في

منالبحرفيالملحيةالمادةمعظموتتكون.والبوتالحميوم

.العاديالطعامملحأوالصوديومكلوريدمركبات

تآكلمنأساساالمحيطفىالأملاحمعظموتأتي

فإنالصخورتتفتتوعندما،اليابسةعلىالصخور

الأخرىوالموادالمذابةالأملاحالمحيطإلىتنقلالأنهار

نشاطعنالناتجةالموادتسهمكماللصخور.المكونة

وتؤثر.المحيطأملاحفيالبحريةوالينابئشتالبراكين

فتزيح.المحيطملوحةدرجةفىوالترسيبالتبخرعمليتا

وراءهاتاركةالمحيطلممطحمنالعذبةالمياهالتبخرعملية

شبهالمناطقفيعاليةالتبخرعمليةوتكون.الأملاح

المناطقتلكفيالسطحيةفالمياهولذلكالاسعتوائية،

إلىالأمطارسقوطويؤدي.خاصبشكلمالحةتكون

أكبرالأمطارسقوطويكون.للمحيطالعذبةالمياهعودة

المياهيجعلمماالالمعتواء،خطمنبالقربالتبخرمن

عذبةبمياهالأنهارتأتيكما.ملوحةأقلهناكالسطحية

البحرماءملوحةنسبةيخفضالذيالأمر،المحيطإلى

الأنهار.مصباتمنبالقرب

المحيطأهمية

المحيطيمدنا.الطبيعيةالمواردمنلثرواتممدر

الغذاء،-أ:تشملالتىالطبيعيةالمواردمنأحديدبا

الطبية.العقاقير-4المعادن3-الطاقة-2

السمكأهمهاغذائيةموادعلىالمحيطيحتويالغذاء.

الأسماكأنواعمنعالمئايصطادمامجموعويصلوالمحار.

معظمويكون.العامفيتقريباكجمبليون09الختلفة

من%06بحواليالناسويتغذى.ساحليةمياهفيالصيد

الإنتاجبقيةتستخدمكمامباضمر.بشكلوالمحارالسمك

السمكزيتأهمها:منوعةإنتاجيةعملياتفيالسمكي
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وغداءايراشيعلفإلىيضافالذيالسم!فيأخذاءوا

ال!ليفة.الحيوانات

منعديدةأنواعاالعالميةاللأسماكصيدوتحفأساطيل

أغدواالأنشوفةهيئيسيةأاالأنواوا.والمحارياتالسمك

اشوليادرالمحاروشري!الارأعرحضدواشنجةواوالحدوق

أصونة.واوالسردين

منعاديةغيرأنواععلىأيضاالسمكصناعةوتحتوي

وإيجادجديدةمنتجاتيرتعوأعلىوتعمل،البحريالغذاء

وهوالكريل،يوجد:المثالسبيلوعلى.لمنتجاتهاأسواق

يمدأيضاوهذا،الباردةالمياهشي،انروبيانيشبهحيوان

ارتقتوأغدالبروت!!.منعاليةنسبةذيبغداءأخهاسا

اليالانفىصناعتهاتطورتاختيسوريميسمكمشجات

إااجنى-3**-!--.----3!-خ!لا-صاكئلاللاور-

ا"ليوفورت-زر!يهرلحر-!رلأ-"!،!ين6-كازرد؟ء!سيمبإلمحزختيح--لأدجريحلالد-3-!قر!جدلجرنديهتميحر!فيةلجغرااالمحيطدحدر---- !6!--ء\،ء!!-ؤ---نم!؟2-3ع-63!لأ(3--ع-)----؟،!ك!!كا---،خ---!--لأ1!لحر-ء-

-!صآ-يرء3؟كا---لا،-ء--7--ورزرح!،حا------!رل!--زرحإ---3*-كا-،-ص-د-!حلآآآستلنذءعلملعبرويه!!حد*.أ-

غلالاء-"ء---لأكأ-/6؟--!---ير--،لازر*!لأ3

ع؟3-س::صحض-،-!ءلما!3\-خليح!!3-3ء.-!،-ءقي---*-لأد1لم7ىىفي------لا!-

ب4؟ءحليج-لأ!نم+ء،)!ءلاهدسو!ءبز3لا-،3سالتتج!لرا!،دلاص!--ا-طثرلمحعله!*-إ*-يلاتطلي-البطيبى/30

أص؟"!ئملاءي!لسا!ر

.،!.+يكاأمرلورالسحر!ح!فض!عرء!ممبئممر،صاالإالفد؟ذ)،،لأ**ح!ص
صءص73؟بر-أ!لا-*!//.ا،9،!--

.-3--ءص-+-لس!اسحليرءلأ

ثصسحمص1م-أ03-9+أ--ش-يم-ض--خ------ب---خ!وث--

!---إ-ححىكا*!،.صءزلم-؟!ء1-----ءبملور-----لأ--.-ل!!0916ل!ودممطا-؟!:!-،

ع-!!ء-4-ملا؟لا0/1صلم-،!ءء.صء--------جه!*!31-33،)-.ال!3ا!خز

ا-ع-!لاا!!1--3،///!لآ-لم1"ص/المحيطالاطلسى!!21!الم--لاكا؟-

331ج!7!دححس---د،2!أ!أل9جمر-.ا\ا-(-اخ!!.-لمننفألى-ا------ص!!لاربم!آدكدا-لالم/ء

--6ء-لالق!-!-،--3،لا-1ع----وو-اي!مييب--%-.!-:،!321لأ3-شط-؟-!--------.--ء-!01ئخص-.لم--.لملأأيقيا.إ

ئم!هـ-!أش!2!-ننمالمكا!!!س،ا--!-حدده!

!أ1!1!لملا-د/قيرو96لمحلضا)لى!2،!37428

صسرلمس-*و-س--ءلائم-!خ!ت)0،1!!!ع!

ء"!؟يم"--سسلا!ص!?صإ؟صكا!لأص3!!ءزرييه!ابر*الك!رلبى!بعو!كاكا-لأأ?!؟؟.--صءفبو!ييحرر!

صصحم!-كاءسسء!سا*-كاء-و---ء.ا

حمع(سعررأ!سلما؟*ز-16!لى-،كالأأ*2*++-3ء--ع.!بر-فيكاث!،*

ئجالم!اك!(ءلاي!2لأأ-ا؟!!!لا-لم/!-/!!3!*ء3ص-أ!-!ا!

كا،و.-ع،-كا-ا،---.-ءلا3-3--خليبئ-"لم ء!ر،لىصثوارحننى(ثلمالمءللاة\،-!**-!+

صصع-كاصسحمسسسهسكيءكاش،صس-ء؟سسصء----ص?+----!-كا71+.--"1،!

*!صص+--ص-ر+!حمش؟حص-سى---صص؟ء------3-(--خما!تانجرش"خزر-!-أ--،ء!!-*زو---"ش-ص-صة---يرير-خ!ء--ب--ء-!+-صصعيحي!6؟---ز

أءإ

-!--ء"-ص!س----سءعسء-ص3كا---ء2ص33لألا-!لأ!لملأا

ء*-عسصس!صكاكا!اآ/؟صء--"أ!:كأ-3--------3--ء)-،--+،!!برى!

-سحس3س"حمكسص"-)ا-----------لمأ،-"!يرغ!!نرحي!ا7خنما!!!-ح!-+!
صسص-كا-حمسصص.تءكلمولاش-كأ!هحسلأت-ء3-7رىس--س----!ء-173

سس.صسور3!1لأ6--اثماقيلالا!ببةلجنوابكامرأ،لا7/-ص،2صءكاصلا2لملا3دء،لأو/ا/

صبىصسى!صكاأط!م

ص!صأ.تا2صبرص!-صسز.لم،كا-هحلالةسانت3"3ع*!!

-ء..!3/-كايرصسص--كا--،كا"

ه!ىأ!ا

--إأ-شوريهحض+---3-إ!--ء----ء------+--"----2ر-لا---،-كم--لا!-ا،ا-ءكربرث/جد!لمصت-بر3-/و"ت؟،ير--،----.---.--//ء-ص------!إأ-

."ايسترحزيرةلملماالمكا؟*ا)ء!ص!لملمالأطلسىالمدحدطأأ

%ى-س-الم-ر،لاكاكا3-"7-لملأ-3 الحنولىأالالادئالمحطابر/%/أ،لمرءبرر/لم!!---!---3-!أ--:!إدغئؤبي-----لر*
-..صلمص/ا/و؟كيدناربودقي!!ى-س-

كأأ؟--!/ع-د-!ء!!

(كاكا+*/3ءكاك!"

ير!صصءسسصصصلم/؟كص--3يصءلم!ص!.

!--اسسكاء-لأحهص-?صء"-،ءسهكبرسس/-!--كا1،،ك!؟لد!د71كاص!كا،ءصىلم

1(خسسسلسئم/.لم/إ:ؤكؤحرر-لا--!ير،!ءكا!ء!

.-كايهثهض.سبر!ص!بر!- ،اأخعرخه4-اسربر!احد!اسلمصلم

ر7-ا31/لمص-المياهص عمى

--،لىلأئحدوثك!حن!ه!.حوحر--!---ء-----سء--لأ-كا--بر--7--.-----!-د--كاء----------------ص-.--ء---------------.--.----------ص

/،لم،ى/!ربر-ع?ءصصصسفيوثلءكا---،3!-ءص--صم002إلىصفر

-+هـ-%ص-7?-ءص---!----دلأ*عأ-ةتم--،ء!وإ"--3--س----ء! .-م0006إلى002

رمزأنتاركتيكا

طحث!لتيجيصع!اح!هخرويي--!ى!
--ى..صاعمق م06

المحيطسطحمستوىدحتالعمق،
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البحرسرطانتشبهمنهاغذائيةوجباتتحضيروأمكن

يستعملكما.والروبيانالمروحىوالمحاروالكركند

وبعضالنازليسمكالأصعماكصناعةعلىالقائمون

لصناعةأكلهاالمعتادمنليمه!السمكمنأخرىأصناف

أسواقفإن،ذلكإلىوبالإضافة.البروتينمسحوق

الازدياد.فيآخذةالحبارمثلالبحريةالحيوانات

مصدر!أيضاالبحريةالحشائمشأوالأعشابتصلح

ويعد.الصناعيةاستخدأماتهاإلىبالإضافةللغذاءمهما

وهو-الأسمرالبحرعشببالممالمعروفالعملاقالعشب

علىويحتوي،البحريةالأعشابأهمأحد-اللونبنينوع

اليودمثلالمعادنوبعضالفيتاميناتمنكبيرةمجموعة

العشبلهذاالرئيسيةالقيمةفإن،ذلكومع.والبوتاسعيوم

توضع.لمىلعاالمحيطاسمسس-سكاسسسلم

أ3-س-!سمجبسكحخس.ح!!هثهـعا!ح!ح!!لميحيبمح!--رو!!4 -كاسصس-سص!ننر العالمىالمحمطالحريطهههده-س-،ء:--3-ء7+صءص-!كا-ء،.ص--ء7-س

مححطاتيشملالديص"لخرلارذزش-!!كاكاالسبعلري!صبص10

ء.-!7كا-؟!كاع"ال!يبرثيى-ء !حعر-كمحس!7صا3ء-!ص؟كا،،-لحكىس-

.دئلهاوالهمديواالاطلسى!!7لأسسىء"-كا*-7؟و7.-خ/!!/بم----!ع!ص؟!+!3-كا

-ء-071ء،ع"-،يرص،لم3س!ير!كا؟-ح-!ؤ3

التياراتايضاودبينيرىكا-كاالاييقى-الميحر7ءءلمص!!ص/\عءبرء!!ءس!ض3

لزديسية.السطحيةاى-!7-!ءىلأض3--صضء!-3لأ+--ء*بر*صصء-كا----؟سكلاعكا

ص?/كاصس/.ى-

ءلاص/لمصء7/لم1حمسبيرلجلح!-سءاكا

كاكا3كاو،لم3لمءير%؟،يهبم!اوهحملجرتثمكإحبملم".ظش-؟كام!

ى،ىىءصءىىكا!--لأس/س!احععس%لمءص!ل!1برلملمأكا

!سء!صو3كا!-بر3!كا"؟ىكرص-لم)ءعحم!؟ج*أأؤس-سخ+

الآسهوكزمميوكليرا!حر!-!/اتنتنكا/ى،ص؟3!صلإ-؟س-س-2لابرصكاحمسصس-!كاءحي!سسغم!آ

لم.ء!سس)!أ+-?3كا!قلمصممىا-7صلمد-كاكهىثحبنئهز!ض-أ!تهتكمالحع-!دكأثهاال!محت!طا؟س-:-
3(؟!ءى3-1-،"ء--لأ4/-بر،ط/أللحزنزأ!كر،".برأ+-إثل!الأق-برصسكمهمسسس!حرجك!هلاسسهصءلمحكلسص*يه!كلهكي-!**!-!

-،سسوكهيسههشكاصصسعى!لمححبه!سححسهحسحهس3"ءكاا لأكاء؟صمما،يم!إ!ئم،3،،كأصكلآ!بر-خصسكا?ء!لم

33!رس1(

فئا"رر-؟!كاكا--كا-أ-7-----س!+-س-ص

لس!سررا،\1لأكا7-!1

ص/أ3لىلمثىء،!ملإ-لأ.أ--ى31ء

لم!:-م3كا3؟الدخروءصس7وبر!--.---!كا/-!ق،سكاآ؟س---------يى؟!!"-----أ-.كا03---.ص---ص-.:-*

كا"ع!مكا--خىسكا3،!إ/،ر-لم"لأ7!لاء+ترلم-!هاواىحرر..،

كا-كلأ!ءكاصء!كي!حمو!1!!،س!؟ءصاخبلجعور)،لأس!لأ،لمحيملررلم-،!+!ءط+؟خ.ا.؟!"لسححهكس!صسسمهلى

13ءكاص9!برلابى!!ة.!؟+--ر+لا-ول-

كاعلأءىصصكوروكيلمثا1!ور؟1لح،لما!\،،بحاادبى-ورلاسسوصص3سس!سص!ور!ريا!أصء-سرزشطوركاالأ-:صإء
3لإلإكك!ثوصلأأصس،ص!ع*عل!!لأ!،"!-صسرو-زرسأطء3+،،!صسهسلمحهصسسثس"

كهيم---شت!،لم/ر!لأع/ءصخ7--زر!،.سألا(لا،مميإ

كاعكاحكثن؟ير*أإعقيلمنملأ!ص!لم!هح!سا\3"/ا؟+أتدمالىيحرإص؟!!أعء!س"!ئيلم+!!ع؟أ؟/.2لىء-،،01

ل!/كاكا/كادضدقي!لمءحسصءلا!ع!ال!س!%-وللححون\،،/ا-دلىلأ؟لحزلم3إ!ه!.حم!كسص!جر!الوليدجرؤمارشا2.-،3 لا.ا!ءشء.-س!كا-سركاأسسسه!حس!صسك!عس!كرلم!لاىصكاء!

?!ولرر*!*عأ6!،حو"أ\،!!ز،صخسلللينر!برءسصأ

-مسجء3"!-ى-يي-حسوكاك!كأ"-4!ص-خككحم،"!-كاص.3--سلط!جمفعيم؟-77ء!!4-!*،لور/!لأ*،"س!"--ءجى!-صتجيماير-----إ--ص-!-س--يهعء-*ءكاأ3-صص---،---سس--ء--ص---*

كا-"كا-برلإأ!ر!!عح!أجميمال!ك!أل!رأررألثطأ،لي؟جملا،فيكا--لابحز!جاوه(لملاكا!ابتدكابحر3؟كاكا/لأضلأ،"أ!ايح!يدةأكانمس!ص-3ء!،-ء---كا-.3!-!!لسء
كا/-!ور4"س،.حمم!ور!ء+ء3!-3سلممح!!!،!،لا!-!)حء!،ع2ءص!!كا!ى!!ءيم-*كاكا!ءصكاكاصض!كاسكا!سكاء-ممي

لايز--!لأ*!

/شيى-9!!سك!حسس!كاكا!!زر!لأ؟!ى!-لا،.لإا-7-اض-!س11-1ءا!-في!!!!!!!د!يحرس!صسصصلوو!!سس!س?*!*..ءحهس

ءلأ:عأولاوح!ححسحس!لماكا!سس!!سصصيسصسجاهـةخنثوسشصس!تكلحسكا?أأنععو7عضلمحورعلألاأ!ملبمالور،؟،أصكس

"-ث!:كدتالتبيف!!ا!-يماستور!حس!!أ!لمحت!الأا11لأ،بر!2ئجلأ!-!ك!أيربر7لحيىسلا!وصكاوو-+-!!1حان!أ!!كالحرفيجىس!ككبهكجححسلميصآصسصر
ع7دكا-!!-ء؟كاسسسسحكس!44

كاالم"؟11!صمهو

--كاصصيرص---3-+-*-ع--*-،9!ء.ص----"!*!ص-،لم!!019!ير

كاكالمء7صيميم*،1!--،-9!!غأيممترإلياس!ءبرصييه!--ص!!*-+!--بممء-س---،

---.3ي!لأ"دموزإلهددى1؟كا3مممة!؟لأ
كا"!73س--صسس--3"س9-----رركا?كا-ء------سكاص7كاسسء---ص-بم!+*ص*-!!لم!-----ء!.------س-سء+74حس!---س-،----*------

كا!لأ!!!"!،4!هس!سس!-ب!زر--س!-ص!\\\\؟!ص-11،3كا-ء-لملألائفتضائداص!-!كخ!لأأقسرر33؟براتئ!2يل!د

!!!ي!س،7!ر!لاىكاو2استرأ!ا!!!و،ظقر،!أ!اءلم!أ!لأ

كا!133،
سلأسءأ"*!-كاسلعظيغء!-!اثاتاسمانألا/س!*31رو!لألألأ"-أ"

ح!

لأعو-**+

ء.لأح!6؟!10،3!محس!-صسسحصفئئم!

لأ*صاائ!الأ!!.ح!لأ**لأ!ء!\!ثا2!

كالألأ!ؤ،الرث!،-!3:،!

3ءزو!لاإء-7--جحيييجي!+س-!--لا-+جلأير!ص-ء-!---س-+س-"!سسحيم"1كا--ىءس--سصءس-ء!"--س-7!---7-!--------.-

،3!!لألأ،!!

ح!--*ءلأ-ء--33ء!!لآ-"،!--ير-7*!-ص---ع+3-.صبر----،س!س*7كاس"----!ء؟---لا3!،-كا"؟3-!برص--"-كا--3-ر؟!+!!!!-+عص3--"-سح!حإ--سص-*

!ح،.-ى+ص.كا

عء-،-كا-كاكا*رر،3"-رر!؟1روسبحبر

كشيكار!أ3كا،س-+-ص-!؟،\\-كاءكا.-،لا2?.*!!

كا3كاكا---"9-ححسك!م!س-ءلجليدسي
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مادةوهي،الألجينلمادةالأساسياالمصدرأنههيأجحريا

ومتبلات،كريمالآيسعملفيتستخدمالقوامغليظة

أخرىومنتجات،التجميلومستحضرات،السلطة

.كثيرة

يزرعودكما،متزايدةبدرجةالمحيصأأصاساويزرع

الأحياءلاستزراأيضاالأسماكزراعةوتسمى.اليابسة

آد!صمنذأضاسامارسهاوقد،البحريةالزراعةأوالمائية

مند5.الأحرىاالآسيو!ةأجلاداوبعفر،الص!تفيأصش!تا

أ!أ!درافياستحداماتهاعتأحشرير،اأغرنامنالستينيات

المحارياتر،الأسماكاالمسمكزارعوويربي.الغرلية

فيثدأسكو،المحيطشواطئمنبالقربأجحريةاوالأعشاب

الحيواناتتنموحي،خاصةأساليبويستخدمون،البرك

فيالطبيعينموهامنأ!جروممأحجام،بسرعةالأعشابوا

وثيقةعمليةوهي-أحسمكابيضفقسوينتج.المحيط

أحسالموناسمكمنصغارا-الأسماكبصناعةأعملةا

انف!إ:.المحيطفيألاطلاقهاالأخرىاأصعيرةاوالأسعماك

المائية.الأحياءاستزراع

أضفصأاأهمخاقةأطماإعديدةاردموالمحيصأيوصر.الطاقة

الآبارأوأحشاطىاعنأجعيدةاالالاروتختزن.الطبيعيوالغاز

اشواممبمنثبيرةحصمياتالمحيصأقاعتحتالبحرية

أغرنامنالتمانينياتأواخروفي.الطبيعيوالغازالنفطية

%25حوافيالشواطئعنأجعيدةاالآبارأنتجت،العشرين

منتقريبا%02إلىبالإضافة،للنفصأالعالميالإنتاحمن

احتياطياتالعلماءويقدر.الطبيعيأطغازالعالميالإنتاج

حتىاكتشافهايبدأأ3التيالبحرقاعتحتالموجودةالنفط

مماث!!بشكلوتقريبا.برميلتريليوناتثلاثةبحواليالآن

للنفطالمصاحبالطيعيأمخازامنهائلةكمياتتوجد

احتياطياتا!شعلالإنوحيثبعد.تكتعتمفنمواشتي

باهظةوأصبحتامشخدمتقداليابسةعلىوالغازالنفصأ

عنالبحثأنإد!استغلاأ!ا،جداالصعبومن،أجمفالتكا

انف!إ:ومهما.متزايداسيصبحواكتشافهابحريةرواسب

النفط.الغاز؟

توفيرفيالمحيطفيوالجزرالمدعمليتاتسهمصما

يساعدوانخفاضهابالمدالمياهارتفاعقوةإنإذ.الطاقة

توليدفيالسهلةالمديةالطاقةهذهاستخدامعلى

ال!!رباءلتوليدمحطةأولافتتحتوقدالكهرباء.

بالقربالرانسنهرعلىفرنسافيالمديةأ!اهشةأبامشخدام

أيضاتوجدكماأم669عاممالولممانتمدينةمن

علىالمديةالطاقةمنأح!رباءاأضرليدأحرىمحطات

وأيضا،وسا.نسكرمامدلنة.ل!ةحلم!
"ر!يمو"،م!ص"."خط

انظر:.الكنديةلممكوتيانوفابمقاطعةأنابولسنهرعلى

الطاقة.مخزون

الرمل:المحيطمناستغلتالتيالمعادنتشم!!.المعادن

فيويستعملانالمحيطقاعمنويستخرجان،والحصى

كبيرةقيمةالرمالأنواعلبعضأنكماالبناء.موادصناعة

الكيميائيةوالموادالفولممفوريتبمعدنغنيةإنهاحيث

مثلمهمةمعادنعلىنفسهأجحراماءويحتوي.الأحرى

بجعلالمعادنفصلويمكن.أ!عاماومل!والمنجنيزأسروميدا

أشعةتحتضحلة!جيرةأحواضفيشبخرالعحرماء

وهناك.المعادنترسيبفيأضمخراعمليةتتسبر.أصشمحم!ا

الطرقتشملالبحر،مياهمنالمعادنانخص!أخرىصرث

أ*حمرهـصيميائية.واأ!جميائيةا

تحتوي.المحيطقاعأعماتفيالمعدنيةالمواردتنتشر

النحاسعلىالحارةالبحريةالينابيعمنالقريبةالرواسب

مكلفا!عي!صنالخاماتتعدينأنغير.والزنكوالحديد

المعادنبتعدينالخاصةالتقنيةوسائلومازالصوصعبا،

رواسبتتكونالتطوير.مرحلةفيالمحيطقاعمن

العقد.تسمىكتلش!صلعلىالمحيطقاعفيالمنحنيز

والنيكل.والنحاسالكوبالتعلىأيضماأحقداتحتوي"

ورفعهاالعقدهذهلجمعطرتيرتصوأأ!لماءاأ!يحارو

التجميعتقنياتتشتم!أنالمحتملص!ر.أحسص!إاإلى

بينناقلةسيورعلىتجريخاصةدلاءالمستحدامعلى

مثليعملعملاتسمغيلجهازمعامحيطوقاعلممفينة

أعهربائية.االمكنسة

بعضمنالطبيةالعقاقيرتحضر.الطبيةالعقاقير

الشبيهةفالكائنات،المثالسبيلوعلى.البحريةالكائنات

وهوالتخثرمانعتعطىحمراءطحالبوتسمىلالنبات

يجعلهالمحيطشي!بيرةلوفرةالأخرىوالحيواناتالأسماكوجود

الساحلية.المياهم!الأسماكامعظموت!حطمادللعداء.رئيسئام!حدرا
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ينتجالبحريةالقوأقعمنصنفوهناك.الدميمئشلطدواء

البحريةوللحياة.العضلاتلامشرخاءدواءتسستحملمادة

مدويحتوي.الطبيةالبحوثمجالفيكبيرةقيمةأيضا

أنواععنالكشففيتستخدممادةعلىالبحرسرطان

لتعيينأيضاالمادةهذهتستعملأنويمكن.الختلفةالعدوى

الخلاياالباحثونويدرس.الأدويةمنالعديدنقاءدرجة

والحبار،الكركند،منتفصلالتيالعملاقةالعصبية

عنأكثرمعلوماتعلىللحصهمولالبحريةوالديدان

.الإنسانجسمفىالأعصابوظائف

نحصلالتيالأخرىالموادتشمل.الأخرىالمنتجات

المستخدمةوالأصدافواللؤلؤ،،المرجانالمحيطمنعليها

قاعمنالمستخرجالطبيعىالإسفنجويتميز.المجوهراتفي

منالعديدوفي.الصناعيالإسفنجعنعاليةبجودةالمحيط

بتحليةالناسيقومالبحار،سواحلمنالقريبةالجافةالمناطق

.عذبماءلإنتاجمنهالأملاحبإزالةوذلكالبحر،ماء

الماء.انو:

إبقاءعلىالمحيطيساعد.المظخ!كلىوتأثيرهالمحيط

حجمكبروبسبب.صحيةصورةفيالأرضمناخ

لهفإن،فيهالماءحرارةدرجةتغييربطءوكذلك،المحيط

ويختزن.الجويالغلافحرارةدرجةفيمطرداتأثيرا

بينما.الصيففيالشمسمنالزائدةالحرارةالمحيط

الهواء،إلىالمحيطمنالشتاءأثناءالختزنةالحرارةتنطلق

مياهدورأنيؤثركما،ضعيفةالشمسأشعةتكونحيث

البحريةالتياراتوتحملالهواء،حرارةدرجةفيالمحيط

أتجاهفيالاستوائيةالمناطقمياهمنالزائدةالحرارة

الأقاليموتكونالالمشوائيةالمناطقتبردوبذلك،القطبين

دفئا.أكثرالقطبية

تسقطالتيالأمطارلمعظمالأساسيالمصدروالمحيط

صعطحمنالماءالشمسحرارةتبخرحيث.الأرضعلى

يشكليبردوعندماالجو.فيبخارإلىويرتمإلماء.المحيط

أمطار،صورةفيالأرضإلىعائدايسقطوحينئذسحبا.

.الأخرىالموأشكالبعضثبأوأوثلجيةأمطارأو

سريعاطريقاالمحيطكاد.سريعةنقلطرقالمحيطات

قبلالبدائيةالسفنببناءالناسقامأنمنذللتجارةرئيسيا

وسيلةالمحيطمازالالحاضر،الوقتوفي.السنينآلاف

والمنتجاتالثقيلةللبضائعخاصةالبحريللنقلمهمة

.والملواصلاتالنقل،الس!فينةانظر:،الحجمالضخمة

المحيطفيالحياة

المتنوعةالحيةالكائناتمنجداكبيرةمجموعةتعيش

مجهريةكائناتبينالبحريةالحياةوتتراوح.المحيطفي

علىعاشحيوانوأكبر-الأزرقوالحوتالخليةوحيدة

إلىطولهيصلقدالذي،الأزرقألحوتهو-الإطلاق

الشبيهةوالكائناتالمحيطنباتاتوتستخدم.م03

لنموها.المياهفيالمذابةوالمعادنالشمسأشعةبالنباتات

بعضهايأكلكماالكائناتبهذهالبحريةالحيواناتتتغذى

الشبيهةوالكائناتالبحريةالنباتاتوتستطيعبعضا.

المضاءةالسطحيةالمحيطيةالمياهفيفقطتعيشأنبالنبات

النطاقويمتد.الضوئيالنطاقتسمىالتيبالشمص

وأبعدالبحر.ماءسطحتحتأم..حواليحتىالضوئي

لحياةكافغيرالشمسضوءيكون،العمقذلكمن

ناحيةومنالبحر.فيبالنباتالشبيهةوالكائناتالنباتات

المياهمنالمحيطأجزاءجميعفىالحيواناتتعيش،أخرى

السحيقة.الأعماقإلىالسطحية

إلىالمحيطاتفىالحياةأنواعجميعتقسيمويمكن

السوابح2-المائيةالعوالقأ-:هيمجموعاتثلاث

.القاعيات3-

المائيةالعوالق

تياراتمعتسجر!صغيرةبحريةكائناتمىالمائيةالعوالقتتكون

والعوالق،النباتيةالعوالقتسمىبالنباتالشبيهةوالكائنات،المحيط

الحيوانية.العوالقتسمىالحيوا،تتشبهالتي

النباتيةالعوالق

كرر!صس!م!"3!هـلم

لملاعث!ثح!9ئج)ء-؟/ممص"سكل!-زو

،لأ،3تتوما،لدا

الدوارةالسوطياتص*!-!لا،طلأ!لأ

كاخء!لأممى

ءكاصرز!*!حمح!!ح!

!؟!ارفوليتو!ءال!ء

؟سكا3كاءا+ء،+-لبردتيطا

الحيوايةالعوالقلم،،!!

لم3+،

ك!-!بملأ،ع،-يرء

كا!+احيسر*اسخ!جم!اسرطاديرله9أ

لأ!ىث!لأء4عء

ء*كأ7،،ص؟ضبر!؟4عكه!+ص!لمبري1

لم!ضئرع!!!ء!-ءسأ\9؟%برئنبزلأ!ماص

ءش3؟?تر؟ير!!غبن؟ضكا!رز!لأفيكا

حلا!المحداوكالم/،،!أكاء7،لم-

.ر!.لمرلم!ء؟،

هدريات
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،بالنباتشبيهةكائناتمنتتكون.المائيةالعوالق

قدرةولها،المحيصأتياراتمعتنجرفالتيوالحيوانات

رؤيةول!يم!شبنفسها.المياهفيالحركةعلىجدامحدودة

لالنباتالشبيهةئناتال!طوتكودلالمجهر.إلامعظمها

طحلبمثلالبسيطةأعائناتاوتشمل،النباتيةالعوالق

الحيواناتعوالقوت!صن.الأخرىوالطحالبالدياتوم

الأنواعبعضأيفئاأ!العواوتشمل.الحيوانيةالعوالق

البكتيريا.منالدقيقة

ال!صائناتمنأنواععدةمنتتكونالمغمورةالنباتات

وتطفو.فقطواحدةخليةولمعظمها.بالنباتاتالشبيهة

تحصلحيث،الضوئيالنطاقفيالمغمورةالنباتات

هذهأنورغبموالغذاء.الشم!ك!ضوءعلىالكائنات

لبعضانإلا،الأصليمكانهامنتنجرفقدالكائنات

أسواطاتسمىأسسوطاتشبهطويلةأهداباأنواعها

المغمورةالنباتاتفوائدومن.السباحةعلىتساعدها

الحيواناتولبعضالحيوانيةالعوالهتلغذاءمهممصدرأنها

.الكبيرةالبحرية

هما:نوعانانتشاراالنباتيةالعوالقأنواعوأكثر

طحلبويتكون.أسدوارةاوالسوطياتالدياتومات

شعبيهةصلبةبصدفةمحاطةواحدةخليةمنالدياتوم

الدياتوماتوتعيش.الأوبالمعدنمنتتكونبالزجاج

فيبعضهايعيشكما.الباردةالمحيطمناطقفيأسامعا

كماالبحر.سطيحعلىيطفوالذيأيالبحريالجليد

واحدةخليةمنكائناتالدوارةالسوطياتمعظماأن

ا!متوائية.أكثرمناطقفيعامةبصهمفةوتعيحشفقط،

فيللتحركتستعملهمالمموطانالدوارةوللسوطيات

سموماالدوارةالسوطياتبعضوتنتج.دواميةحركة

تغيرقدفإنهاكثيرا،الأنواعهذهعدديزيدوحينما.قوية

فيتتسببحمراءوجزرمدتياراتوتحدثالماءلون

أنواعوهنهاكالأحمر.اللدانظر:البحر.حيواناتقتل

ولعسوطياتالكوكوليثوفورتشملالنباتيةللعوالقأخرى

.الحبار

منعديدةأنواعمنتتكونالحيوانيةالعوالق

السمكمثلالخليةوحيدةكائناتمنتتراوحالحيوانات

وتعيش.أم8،حواليإلىعرضهيصلالذيالهلامي

بعضوتطفو.وعميقةسطحيةمياهفيالحيواناتهذه

يقضيبينماحياتها،طوالمطلقةبحريةالحيوانيةالعوالق

حيوانية.عوالهتحياتهمنالأولىاالفترةالآخرلعضها

إلىوينضمقوياسابحايصئبعضهات!جروعندما

البحر،قاعفيالآخربعضهاويستقر،السوابحمجموعة

كائناتأوالقاعياتمنجزءاويصبحبهنفسهيلصقأو

البحر.قاع

العوالقجميعمن%07حواليتشكلالقشريات

الهيكلىتسمىوقشرةمفصليةأرجلوللقشريات.الحيوانية

مجموعةعدداالقشرياتوأكثرجسمها.تغطيالخارجى

بهاتتغذىالتيالقشرياتمنال!ضيلويعد،المفصليات

التيوالحيتانوالحبار،،والفقمة،البحريةوالطيور،الأسماك

(.الجنوبيةالقطبية)القارةبأنتاركتيكاالمحيطةالمياهفيتعيش

مثلأخرىحيواناتأيضاأ!العواحيواناتوتشمل

البحرية.والقواقعالسهميةالديدان

فىتسبحأنتستطعحيواناتمنتت!صن.السوابح

الألممماكوتشمل،قويةسوابعوهي.مطلقةبحريةالبحر

حيواناتأصنافمعظموتعيش.أجحريةاوالثدلياتوالحبار

متوافرا،الغذاءيكونحيثالمحيطسطحمنقريبةاسموابح

أعماقه.فيالأخرىالسوابحوتعيش

ويعيش.أهميةالسوابحأعظممنالسمكويعد

المحيط،فيالأسماكمننوع003.13حوالي

والشك!.الحجمفيكبيربشكلالأنواعاهذهوتختلف

منأقل،جوبيقزموتسميسمكةأصغرطولويصل

وهو-حجماالالمسماكأكبرطوليصلبينماملم،13

مثلالأسماكلبعضويكون.أم8إلى-الحوتىالقرش

منتمكنهاكوجةانسيابيةأجساموالماكريلالتونة

وبعض.الطعامعنبحثاالماءداخلبسرعةالتحرك

لها،المفلطحوالسمك،الحوتمثلالأخرىالأسماك

فيتساعدهامسطحةأجسامأوحفارةشوارب

منوكثير.المحيطقاعطولعلىالغذاءعلىالحصول

منهاتنبعثخاصةأعضاءلهاالمحيطأعماقألممماك

لاالتيالمظلمةالمحيطيةالمناطهتوفي.ضوئيةأشعة

علىالضوئيةالأعضاءتساعدربماالنهار،ضوءيخترقها

سمكمنكلأالأسماكهذهوتشمل.الفريسةجذب

.المشكاةوسمكالشصأبو

حيواناتوهيالرخوياتمننوعاالحبارأسماكوتعد

.أذرععشرةمنهاولكلعظميةوعيرناعمةأجسامذوات

وتعيشوالصبيد.،الأخطبوط،المشابهةالحيواناتوتشم!

والعميقةالسطحيةالمياهفيالحبارمنالختلفةالأنواع

منأقلبينالحيواناتهذهطوليتراوحوربما.للمحيط

نحوالحبارويتحرك.الأذرعافيهابماتقريباأم8وم.3،

بشدةالماءبد!وذلكنفاثةبطريقةالمياهداخلالوراء

رأ!عه.تحتتقعأنبولةداخل

البحر،وخروفالأطومأسحابحةاالثدلياتوتشمل

طوالالمحيطفيتبقىوجميعها،والحيتانالبحر،وخنزير

الأخرىالبحريةالثديياتبعضتقضيبينماحياتها،دورة

بعضوالفظوالفقمةالبحر،وقندسالبحر،أسدمثل

اليابسة.علىالوقت



بحالسوا

علىالذاتيةالقدرةلهاالتيالأخرىوالحيوانات،السمكم!تتكود

الطبقةفىالسوابحمعظموتعيش.أضياراتامساعدةلدونالسباحة

المحيط.مناسمطحيةا

لشوفةالأا

الححرأسد

الملائكيالسمك
سدىالمائسمك

كائناتمنالمحيطقعرفىالحياةتتكون.القاعيات

هذهتحفروربما.منهبالقربأوالقاععلىتعيمقبحرية

وأتزحفأو،بهنفسهاوتلصقالمحيطقعرفيالحيوانات

أشعةوصولأم!شحيثالعسفلىالمياهنطاقفيتعوم

نباتاتعلىالقاعياتتشتملالبحر.لقاعالشمس

العملاقة،الأعشابمثلبالنباتشعبيهةوكائنات

بينومن.بالقاعمثبتةتصبحالتيالبحروحشائمق

المحارمنكلالبحرقاععلىتعيع!التيالعاديةالحيوانات

وأنواعالبحرونجمةوالكركندالبحروسرطانالملزمي

.الديدانمنعديدة

معتتأقلمتجعلهامعينةخصائصالأسماكولبعض

منلكل،المثالسبيلوعلىالبحر.قاعفيالحياةطبيعة

وضعايأخذاناللذين،موسىوسمك،الهلبوتسمك

إلىمتجهتانالرأسجانبيعلىعينان،القاععلىمسطحا

أعلى.

387المحيط

عياتالقا

وتكونالبحر،قاعفيتعيشلحريةكائناتمنتتكون

حلالواحدموضعفىالمجطبقاعملتصقةالفاعياتألواعبعض

حياتها.دورة

الححربححة

الأسمراالبحرعش!

منجزءاالقاععلىالمستقرةالكائناتمعظموت!صن

تطورهامراحلأثناءالتياراتمعتنجرفالتىالعوالق

ضمنتصبحوبذلكالبحرقاعإلىتهبطثم.المبكرة

من:كلأالحيواناتهذهوتشمل.القاعياتمجموعة

مختلفةوأنواعاوالمحاراتوالمرجانالملزميوالمحارالبرنقيل

.والديدانالقواقعمن

بالعوالقالبحرفيالغذاءدورةتبدأالغذاء.دورة

تستخدم،الضوئيالتركيبعمليةخلالوفى.النباتية

أكسيدوثاني،الشمسضوءالنباتيةالعوالقكائنات

لإنتاجالماءفىالموجودةالغذائيةوالموادوالماء،،الكربون

بعضوتتغذىالضوئى.التركيبانظر:الغذاء.

هذهوتصبح،النباتيةبالعوالقالحيوأنيةالعوالقكائنات

العوالقمنأخرىلمجموعةطعامابدورهاالحيوانات

!جموعةمنالأخرىوالحيواناتللأسماكأوالحيوانية

بح.السوا
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.المحيطات!يالموحودةالمحلوقاتم!اعتيرةاالألواعاسصعيراحرءاأدلاهالمبيةالمحلوقاتتش!ولالمجطاتحيوانات
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قاعه،نحوالهبوطفيموتهابعدالمحيطحيواناتوتبدأ

كبيرةلمسافةالميتةالحيواناتهذهمعظموصولقبلولكن

أعماقعلىالمستقرةالأخرىالكائناتأكلتهاقدتكون

موتهابعدالتحللفيالحيوأناتوتبدأ.المحيطفيقريبة

فضلاتالحيواناتمنتخرج،ذلكإلىوبال!ضافة.مباشرة

الميتةالحيواناتوكذلك،الفضلاتهذهوتتحلل.كثيرة

معدنية.أمالأحذلكعنوينتجالبكتيريا،بوساطة،المتبقية

حيثالسطحإلىالاملاحالصاعدةالتياراتوتحمل

تكتملوبذلكغذائها،لتحضيرالنباتيةالعوالقتستخدمها

الغذائية.الدورة

اكتشف،العشرينالقرنمنالعسبعينياتأواخروفي

مياهمنهاتتدفقالبحرقاعفيأنابيبالمحيطاتعلماء

ازدهارفىتساعدالأنابيبهذهأنالعلماءوتأكد.حارة

الرغموعلى.البحريةللحياةالختلفةالكائناتمجتمعات

الأنبوبيةالمجتمعاتفيالغذائيةالدورةتعتمدلا،ذلكمن

بعضتقوم،لذلكوكبديل.النباتيةالعوالقعلىالحارة

تسمىعمليةوفي.الأساسيالغذاءمقامالبكتيرياأنواع

كيميائيةموادالبكتيرياتستعملالكيميائى،التخليق

كماوتتكاثر.تنمولكىالحارةالينابيعمياهفيموجودة

،المعلوماتمنولمزيدبالبكتيريا.أخرىكائناتتتغذى

المقالة.هذهفي،المحيطباستكشافالخاصةالفقرةانظر:

المحيطيئحرككيف

تياراتوتحري،ومنتظمثابتبشكلالمحيطمياهتتحرك

الرياحتشكلكما.عملاقةكأنهارالبحرعبرالمحيط

قوىتتسببكذلك.المحيطسطحعبرأموأجاوالزلازل

المدظاهرةعنهاتنتجحركاتفىوالقمرالشمسجاذبيتي

اليومى.والجزر

تسببالتيالدوراتمننوعانيوجد.التيارات

الدورة-أهما:النوعانوهذان.المحيطفيالتيارات

للهواء.الدأئمةالحركةمنوتنشأبمبالرياحالمنساقة

الرجعية.الحراريةالدورة2-

علىالرياحهبوبنتيجةتحدثبالرياحالمنساقةالدورة

هيئةعلىالسطحيةالمياهالرياحوتحرك.المحيطسطح

بموازاةأيأفقئا،الرياحتتحرك،عامةوبصفة.تيارات

الطبقةفيأساسيبشكلالرياحوتؤثر.الأرضسطح

م002و001بينعمقهاسراوحوالتيللمياهالعلوية

لأعماقبالرياحالمنساقةالتياراتتمتدفقد،ذلكومع.فقط

أكثر.أوم000،1إلىتصلربما

دائريةنماذجفيبالرياحالمنساقةالتياراتوتتحرك

اتجاهفىالدواماتوتتدفقالدوامطت.تسمىهائلة

الكرةنصففىالاستوائيةشبهالمناطقفياسحاعةعقرب

شبهالمناطقفىالساعةعقرباتجاهوعك!ر،الشمالى

وسسبةالحرارةدرحاتفيالاختلافات2-.للمحيطالسطحيةالمياهعلىالرياحفعل-أ:قوتينمنالمحيطتياراتتشحأالمحيطتيارات

التيالعظيمةالتياراتوهي،الرئيسيةالتياراتالأرضع!للرياحالعامةالدورةعنويشح.والعميقةالسطحيةبالمياهالملوحة

عسدماتنشأالتيالمياهارتفاعظاهرةأيضعاالرياحوتسببتقريبا.الشكلدائرينمودجفيللمحيطالسطحيةالمياهتحمل

تنشأوكذلك.المحيطأعماقمنالباردةالمياهمحلهاتحلوالتيالبحار،سواحلعنبعيداالشواطئمنالقريبةالمياهتنديع

.بالمحيطاتالعظهيمةالرأسيةالتاراتذلكعنويتح.المحيطقاعإلىالباردةالثقيلةالمياهلهبوطالرجعيةالحراريةالدورة



المحيط093

المحيطاتتحتاليابسة
وسهولعظيحة،حمليةسلاسلم!اطعال!اتلكتت!صر.محتلحةتخماريسيةسعاك!تالمحيصااتحتاليابسةلي

احالمى.االمحيطقاعليالرئيسيةالتضاريص!اصسفلىاالحري!ةأوتو!ت.صيقةحلهاصوديادوو،لسيحةوأحواص!
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عديدةظروفوتؤثر.الجنوبيالكرةنصففيالالمستوائية

تشكلوتجعلهالالرياحالمنساقةالتياراتاتجاهفى

اتجاهفيأضياراتاالأرضرياحأنظمةوتسوق.الدوامات

الاخرىالناحيةومن.الرياحانظر:.غربيأوشرقي

ويسب!.الجنوبأوالشمالنحوالرياحالقاراتتوجه

تشملى.أررائريةاأضياراتامساراتأيضاالأرضدوران

أستياراتامنكلاباشياحالمنساقةالرئيسيةالتيارات

،أصياباناتياروالخليجشتيار،الكناريوتيار،الالممتوائية

المحيطالقطبيالتيارويسمىبيرو.وتيارلبرادور،وتيار

الغربيةالرياحأيضا(الجنوبيةالقطبيةأغارة)ابأنتاركتيكا

الذيالوحيدوهوالمحيطفيتيارأقوىوهو،الجارفة

فيوردتالتيالسابقةالخريطةانظر:.بالأرضيحيط

مواقعلمعرفة،المقالةهذهفيالعالليبالمحيطالخاصالجزء

الرئيسية.التيارات

تسببعندماأعلىإلىترتمإلمياه،المناطقبعضوفي

أصساحلىامنوالقريبةالسفحيةالمياهاندفاعاشياح

اقيأجاردداأعميقةاالمياهفترتفر!.عنهلعيدةلمسافات

أ!سصاتاإلىأ!ذائيةاالموادمنهائلةكمياتعلىتحتوي

بالحوادالمرتن!عةالعميقةالمياهوتسهما،الساحلمنالقريب

الشبيهةالصغيرةأح!صائناتالنموالضروريةالغذائية

والحيواناتالأسماكاتتغذىوبهاوازدهارها،بالنباتات

العميقةالمياهصعودمناطقفيوتوجد.الأخرىالب!رية

مناطقالواقعفيوهي،الأسماكامنهائلةكميات

وتشول.الأسماكمنالعالميالإنتاجنصفمنهايصطاد

وشمالبيرو،سواحلالمهمةالعميقةالمياهصعودمناطق

المياهتصعدحيث-أخرىمناطة!وهناكإفريقيا.غرب

أنتاركتيكا.وحولالا!عتواءخططولعلىتقع-العميقة

وأالسطحيةالمياههبوطأيفماالرياحتسببوربما

انخفاضمناطقوتفتقر.المحيطأعماقإلىانخفاضها

مساهمتهاتكونلذلكأمخذائية،االموادإلىالسطحيةالمياه

البحرية.الحياةفيقليلة

تتدفقعظيمةرأمميةتياراتالرجعيةالحراريةالدورة

وتنتج.للسطحثانيةتعودثمالمحيطقاعإلىالسطحمن

الماءحرارةدرجاتفيالاختلافاتمنا!عاساالتيارات

علىالقطبيةالمناطقمنببطءالتياراتوتتحرك.وملوحته

المياهفتصبح،الس!إلىوتعودالبحرقاعامتداد

ملوحة،وأكثربرودةأكثرالقطبيةالمناطقفيالسطحية

فتهبطأثق!!،يجعلهافهدا،ملوحةوأكثرابردإنهاوحيث

ببطءأجاردةاالقاعيةالمياهتنتشروحينئذ.المحيطقاعلاتجاه

باتجاهعائدةتدريجياتنسابثمالا!عتواءخطباتجاه

بدورهاتهبطالتىالسطحيةالمياهمحلوتح!ىالسطئ!

أدممفل.إلى

أسفل.وإلىأعلىإلىالمحيطأمواجتتحرك.الأمواج

.المياهعبرالأمواجسريانأثناءأماميةحركةتحدثولا

أحدحركةعنالناتجةالموجاتالمحيطأمواجحركةوتشبه

فعندمابمشجرةفيمربوطاالآخرطرفهيكونحبلطرفي

لاولكن،طولهعلىالموجاتتسيرللحبلالحرأطرفايهز

إلىالمحيطأمواجتص!!وعندما.أ!لأمامنفسهالحب!!يتحرك

ذلكوبعد،القاععلىاشحفشيتبدألمحإنها،أجابسةا

أيفئا.الماءيتحرك

الأمواجمن،المحيطأمواجمعظمياح11تسبب

منلأكثرالمرتفعةأعملاقةاالأعاصيراأمواجإلى،الصغيرة

التيالمألوفةالانسيابيةالأمواجالرياحوتسبب.م03

ويتوقف.!مفينةسطحعلىأوالشاطئعلىنشاهدها

،الرياحسرعةمنها:عواملعدةعلىالأمواجاتلكحجم

المحيط.عبرتقطعهاالتيوالمسافةهبولها،امشمراروزمن

تصلالبحر،سطحعلىالرياحهبوبا!متمراروبدوام

الأمواجوتسمىتتكسر.ثمأحجامها،حرأإلىالأمواجا

ا!لطوية.بالأمواجأيضاوتعرفالمزبدةالأمواجاطت!صسرد

حركتهافىالأمواجتستمر،اشياحهبوبتوقفلعد"

كبيرةلمساناتتنتقلأنوبام!صانها،المحيصأسص!!صو!

وفى.وأطولتصئأهدأإذنشأتها،مواقععنمبتعدة

تتكسرحيث،الشاطئخطإلىالأمواجتصل،النهاية

.متكسرةأمواجاوتشك!

الشاطئ.خطشمكلالمحيطاتأمواجنشاطاتتغير

شديدةجروفاتاركةالمنحدرةاليابسةالأمواجفتقطع

مشكلةالمكشوفةالصخورالأمواجوتفتتالانحدار.

الشواطئ،والتياراتالأمواجحركةوتحددالشواطىء.

تنقلكما.الساحلطولعلىالرمليةالحواجزوتبني

،بعيدةلمسافاتوتشكلها،الشواطئرمالأيضاالأمواج

عاليةالأمواجتكونعندماالعواصفأثناءوخاصة

وقاطعة.

الحركاتعنينشأالمحيطأمواجمنآخرنوعوهناك

تسمىماوغالبا.الزل!زلبسببالبحرقاعفيأ!جائيةا

فىيتسببد!والجزرالمدأنمنبالرغمالملدية،الأمواخ

البحريةا!لوجةالموجةهذهعلىالعلماءويطلقنشأتها.

س!إلمحيطعلىالموحةهذهرؤيةويصعب،الزلزالية

تبلغبينمافقط،سم52.حواليترتفعحيثالمفتوح

كلماسرعتهاوتقل.اسكم079حواليسرعتها

مسببةهائللارتفاعتتجمعوربماالشاطىء،مناقتربت

الأمواجدمرتوقدالشاطىء.امتدادعلىأعضيمادمارا

مئاتوأغرقتكبيرةمدنا)التسونامي(أجةالزلزاالبحرية

المتاخمةاليابسةمناطقالامواجهذهمعظموتغزو.الناس

التنبؤالعلماءيستطيع،الحظولحسن.الهادئللمحيط
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الناستحذيرويمكنهمالأمواجهذهحركةبسرعة

المدية.الموجةانظر:.مسارهاعبرالقاطنين

والهبوطالصعوداتزانهماوالجزرالمدوالجزر.المد

طولعلىببطءيومياالمياهوترتفع.المحيطلمياهالمتتالي

ببطءمرتدةتنخفضثمتقريباساعاتستلمدةالشاطئ

والجزرالمدويحدث.كذلكأخرىساعاتستلمدة

.الأرضعلىالقمرجاذبيةقوةتأثيربسببرئيسيبشكل

المواجهالأرضجانبعلىذروتهاالجذبقوةوتصل

إلىمباشرةتمبتهاالتيالمياهالقمرجاذبيةوتشدللقمر.

النقطة.تلكعندالعاليوالجزرالمدمشكلة،أعلى

المياهطردإلىالارضدورانيؤدي،ذلكإلىوبال!ضافة

صغيرةبدرجةالمياهتجمعمسببا،الأرضسطحعنبعيدا

كلفي-ينشأفإنه،ولذلكللقمر.المعاكسالجانبعلى

المدمنطقتييمثلاننتوءانالقمرجاذبيةقوةعن-الأوقات

المحيط.فيالعاليوالجزر

المسافةولكنأيضا.المحيطفيالشمسجاذبيةوتؤثر

.والأرضالقمربينالمسافةمنأكبروالأرضالشمسبين

لكنوالجزرالمدتكوينفيالشمستتسبب،لذلكونتيجة

عنالناتجةوالجزرالمدارتفاعاتنصفتعادلبارتفاعات

للشمسالجاذبيةقوىوتتحدتقريبا.القمرجاذبيةقوة

وحينئذكاملا.بدراأوهلالأالقمريكونعندماوالقمر

أيضاانخفاضهايزدادكماالمد،حالةفىالمياهارتفاعيزدأد

بالمدذلكويعرف،المعتادةمعدلاتهماعنالجزرحالةفي

الأولالرلغفيالقمريكونوعندما.الربيعيوالجزر

تكونأيالقمر،وضعمعالشمسوضعيتعامد،والثالث

والجزرالمدمياهتهبطأوترتفعولا.قائمةبينهماالزاوية

وأالكاملوالجزرالمدعمليةهذهوتسمىالمعتادبالقدر

والجزر.المدأنظر:.المحاقي

المحيطقاعفياليابسة

تحتوتوجد.مثيرةتبايناتذوإقليمبأنهالبحرقاعيتميز

جبليةوسلاسل،كبيرةلمسافاتتمتدشاسعةسهولالبحر

شاهقةفوهاتذاتبحريةوبراكين،الأرضتحيطبرجية

قاعتشقووديانعميقةوخنادتالسطع،نحوترتفع

بعمق.المحيط

الجزءالقاريةالحوافتشكل.القاريةالحواف

ثلاثةيشملوهو.القارأتيحدالذيالبحريالصخري

المرتفع3-القاريالمنحدر2-،القاريالفريز-أ:هيأجزاء

.ريالقا

وتمالبحر،بماءالمغمورةاليابسةهوالقاريالفريز

خطمنالقاريالفريزويبدأ،القاراتحافةمنبالقرب

معدلهعمقإلىالماءتحتتدريجياينحدرالذيالشاطئ

فيويمتد.كم75عرضهمعدلويبلغتقريبا،م013

الشمالية،القطيةالمناطقأجزاءبعضمثل،معينةمناطق

أخرىمواقعفياتساعهويصل.كما)002منلأكثر

-الهادئالمحيطحولتقعالتيالمناطقمنكثيرفيوخاصة-

القاريالفريزويقطع.ذلكمنأقلأوفقطكمأ،6إلى

مثلكثيرةرواسبويجمع،مختلفةأعماقذاتوديانا

المحيط.فىوترسبهاالأنهارتحملهاوالوحلالرملروأسب

للرصيفالخارجيةالحدودعنديبدأالقاريالمنحدر

،القاريالرصيفمنعمقاأكثرالمنحدرويكون.القاري

المنحدريشكل،لذلكونتيجة.كم.63لأعماقويغطس

كم.001و02بنعرضهويتراوح.القاراتجوانب

الأخاديدتشقالماء،سطحتحتعميقةعديدةمناطقوفي

فيالأخاديدبعضوتماثل.القاريبالمنحدرمجرأها

معظموتقع.الشماليةأمريكافىالعظيمالأخدودحجمها

الأنهارعنبعيدةالبحروسطفيالمائيةالأخاديدهذه

قطعتها،قدالسابقةالأنهارتكونأنالمحتملومن،الكبيرة

المحيطقاعطولعلىأيضاالأخاديدتتشكلقدوكذلك

الرواسب.لحركةنتيجة

القاريالرصيفرواسبمنيتكونالقاريالمرتفع

.القاريالمنحدرقاععندتتراكمالتيالقاريوالمنحدر

إلىأغارياالمرتفعمنالمترسبالسميكالراسبويمتد

المنحدر.منكمأ!...حوالي

تقع.الغوريةوالسهولوالوديانالبحريةالقمم

القاريةالحافةبعدوالسهولوالوديانالبحريةالجبالقمم

المحيطو!مطفيالهضابوتشكل.المحيطحوضفى

سلسلةمنالهضابوتتكون.للحوضرئيسئامعلما

الرئيسيةالمحيطاتعبركم000.06حواليتمتدجبال

كلفيالجبالمنسلسلةكلالعلماءواكتشف.الثلاثة

تشملمختلفةأسماءعليهاوأطلقواانفراد،علىمحيط

المحيطشرقىومرتفع،الأطلسيالمحيطوسطسلسلة

غالبيةوترتفع.الهنديالمحيطومعطوسلسلة،الهادئ

قاعفوقم00251حواليإلىالمحيطومعطهضاب

مشكلةالماءسطحفوقالقممبعضترتفعكماالبحر.

وتقطع.الاطلسيالمحيطفىوايسلنداالازورمثلجزرا

عديدةأماكنفىالهضابسلسلةالسحيقةالوديان

الوسطىالهضابوبعض.ومكسرةوعرةسطوحامنتجة

وتحدثمراكزها.خلالمتعمقةتنزلقالمحيطفي

الوديانهذهطولعلىمتكررةبركانيةنشاطات

إلىالمحيطوسطهضابجوأنبوتخحدر.المركزية

الغورية.السهولتسمىمتسعةمناطقنحوأسفل

علىألمحيطقاعمعالممعظمالمتراكمةالتر!عباتوتغطي

أسطحهاتكون،لذلكونتيجة،الغوريةالسهولامتداد
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أحميقةاأجحرالتر!مباتالرئيسيانوالمصدران.منبسصةأ

وتتى.أج!!يةاالحياة5نفعسهااليابسةصخورهما

الأرضيةاأغشرةاصخورتفت!مناليابسةترلحمبات

تسق!!ما.المحي!أإلىالألئهاراتحملهاحيثحلها،وتآ

إلى-الصحاريمنومعفمهاأ-اليابسةتر!مباتالرياح

اشبركانيةأضوراناتاتشر،ذلكإلىوبالإضافة.المحيط

تتكودو.المحيصأفوثالترسباتمنكبيرةكميات

وبقايا،صغيرةأصدافمنأساساالبحريةالحياةتر!عبات

الموادهذهتبنيعندماو.الميتةالمائيةالعوالو!كائنات

أحلماءايسميها،المحيطرامبمنكبيراجزءاالعضوية

الردغة.ان!:.الردغة

صازصأجحراقاعلحوضرالأخرىاأطعااوتشم!!

الاءسصاتتحتمنعزلةالأجباو،والطهويلةأ!ميقةادقالحظ

المحيصأ.أجزاءأعمهتالحنادثوتش!طالبحر،جبالتسمى

ولهذه.البرحصانيةأ!ثوراناتامنالمحيطجبالتنعتعأكما

ترتمحتىوربماالأنحدار،شديدةجوانبالجبال

البحر.قاعفوقم000.4

أخاسعاأغرناأواخرمندالبحر.قاعتشكلكيف

ششرحنظرياتعدةلتطويرالعلماءقام،الميلاديعشر

أحشريناالقرنأوائ!!وحلالالبحر،قاعتثمكلحجفية

زحفيةبن!إكبيرااهتماماأ!لماءا1،الميلادي

ممذصانتأغاراتافإنأعظرية،الهذهوطبقا.أ!اراتا

بمحي!أمحاطة!جيرةواحدةيابسةمنمحونةنشأتها

رحفتاكتيأغ!اراتاإلىأح!ضلةاهذهتقطعتثماواحد.

زحفيةنف!إتشرحوبعفر.عنبعضهامبتعدةببطء

أطقارت!تاكشرقيالساح!!شكليبدولماذاأغاراتا

لعبةمت!متطابق!تلإفريقياالعرليوالساحلالأمريحيت!ت،ا

المحيطانتحون،أ!اراتاشحصونتيجة.الخرمةالقطع

.والهنديالأطلسيا

رحفنظريةالبدايةمنذأحلماءامنأحديدارفض

القوىنوعيشرحأنيستطئأحدلاأنهبحجة،القارات

القرنستينياتأوائلوفي.القاراتتحريكبإمكانهاالتي

بعف!المحيطقعراتساعتسمىنظريةأعطتأ!شرين،ا

قعرإن:النظريةتقول.القاراتزحال!أممبابعنالشرح

ثاتالحرعنينشأر.القاراتحاملايتحركنفسهالمحيط

أي-الأرضوشاحبداخلتحدثانتيالعميقةالدائرية

تحتتقعاخياالساخخةالمنصهرةللصخورأصممميكةاالطبقة

البحرقعرتجع!داشعةقوةعنهاينعتسأ-الأرصقنت!رة

أع!إنىالممصصالصخرالدائريةالحركاتوتحمل،يتحرك

وتدفعهاالومعطي(المحيطي)الحيدالمحيطومعصأهضابنحو

أ!محرايبردوعندما،للهضابالمركزيةأ!دياناإلىبقوة

ثمومنللبحر،جديداقعرايش!سلفإنه،ويتصلباض

وسطهضابعنبعيداوالقاراتأطبحرأغديماأغعريدشا

حركيطأوتكتونيةتسمىأخرىيةنف!إهماكر.المحيط

قعرواتساعالقاراتزح!ف!-هـتيمفهههـمذربصأ،الصفائح

الارضقشرةتت!صر،أ!سفائحاأخ!ضونيةطبقاوأجحر.ا

مستمر.بش!ص!ثتتحركصلبةصفالثبيرةمنالخارجية

ومعهاأجحراقعرتحملشإنها،الصفائحتتحركوعندما

بينتتراوحمسافاتإلىمشوياءالصفاوتتحرك.القارات

الختلفةللحركاتويكونتقريما.سبم2.ر31.حوالي

.أغاراتواالمحيطقعرمن!،!فيمتباينةآتار!للصفا

لمشكملالححر"ةاتساءيحدثر
جديدبحريممادعر-.صعريصا

هضاب!ملسلةوتمثلأ!فالقافيثهاتتاعداقيالمناطة!!

مبتعدةالصفايحتتحركحيثر.اطناطهتححذهالمحيصأسصأر

تتحركأدلابدفإنهاحد،رم!صانفيالأ!هـىاعنواحدة

تصادمتوإذاآخر.مكانفيالأحرىامنواحدةمقتربة

الأخرىالصفيحةفوقترتكزربماإحداهمافإد،صفيحتان

أسعفلإلىصفيحةلغطس!ربماأو،الجبالبذلكمشحلة

بذلكمشكلةالأخرىالصفيحةتحتالوشاحنحو

ص!ت.أصراارالخناد!

ماضيةتنزلقالتيالصفائححدودعنداشلازلوتحدت

يزداد،الصفائحتكتونيةوبسبب.الأخرىاوراءواحدة

انظر:.الهادئالمحيطويصغرببطء،الأطلسياالمحيطعرض

.الأرض

منتتكونوهي.المحيطقاعالمحيطيةأغشرةاصا!و-:

القشرةعلىالقاراتتقعو.البازلتيسمىصلبصخر

وكثافة.الجرانيتصخرمنأساساتتحونالتيأغاريةا

أغشرةاتطفوولذلك،البارل!كثافةمنأقلالجرانيت

ولأن.المحيطيةالقشرةفوقأ!شعاحاعلىأ!ما!عاأغاريةا

فيها.تتجمعالمياهفإن،غائرةمناطقالمحيطاتلأحواض!

امتلاءكيفيةأصشرحعديدةنظرياتالعلماءويعرف

يعتقدونالعلماءمعظمولكن،بالمياهالمحيطاتأحواض

وتحررت،الأرضباطنمنالأصلفيأتتالمياهأن

فإن،بردتقدالأرضولأن.البراكينحلالمنحجخار

مالئامطراوسقطماء،إلىمتحولآت!صفقدأجخارا

المحيصأ.أحواض

المحيطاسلكشاف

للغذاء،مصدرايمث!!المحيط.المحيطيستكشفلماذا

وسيلةباعتبارهمهماأنهكما.الأدويةار،والمعادنوالطاقة

رحلاتشكلفيا!متجمامو!عيلةويوفر.والتجارةللنق!!

نشاطاويؤثر.أخرىونشاطاتولممباحةوصيدبحرية

فيويؤثرانلعضعلىبعضهماوالغلاهـالجويالمحيط

عديدةأشمياءفيالمحيصأع!نعتمدأنمابمار.والمناخالطقص
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كشفهيمكنناماجميعنكتشفأنعلينايجبلذاجذا،

نستخدمأنيمكننا،للمحيطوفهمناوباكتشافنا.المحيطعن

بحكمة.الطبيعيةموارده

بصورةالمحيطنفهماولكي.الاستكشافأدوات

مسلكه.عنمعلوماتجمعالعلماءعلىيجبأفض!!،

مساعيهمفيالبحارعلماءيستخدمهاالتيوالأدوات

،الأبحاثسفن-أ:تشملالمحيطلالمحتكشاف

انحتبريةالغواعماتالمسماةالأبحاثغواصات2-

الحوامعيب.-4الصناعيةالأقمار3)الغطاسة(

03بينطولهايتراوحخاصةسفنالأبحاثسفن

وهمفيهالعمليستطئالعلماءواسعمختبروبها،م9و.

للقيامبحثيةمراكبفىالبحارعلماءويسافرالبحر.في

فيشهورأسابئأولعدةيبقونوربما.وقياساتبملاحظات

مواقعوفيهائجةبحارفييعملونماوغالبا،واحدةرحلة

.بعيدة

المحيطاتأمواحنحتماطاتإنتاحلمجاعادةتقوموالتيارالموجةقناة

معلوماتعلىالعلماءحصل،القناةومملاح!هةالختر.فىللدراسة

المحيط.ماءحر!صاتصتفصيليهة

علىالالاتمنعديدةأنواعاالبحارعلماءويستخدم

الماءتحتتصويرآلاتويستخدمون،الأبحاثسفن

موجاتالإلكترونيةالأجهزةوترسلالبحر.قاعلتصوير

ويعطىالبحر.قاعمنالأصواتصدىأضسجيلصوتية

هذهوأعظمالبحر.عمقعنمعلوماتالتسجيلاتصدى

قشرةداخلعمقمنالصوتصدىتسجلقوةالالات

تركيبعلىللتعرفالتسجيلاتالعلماءويحلل.الأرض

أجهزةأيضاالمحيطاتعلماءويستخدم.الأرضقشرة

ثم،مختلفةأعماقمنالبحرلماءعيناتلتجميعخاصة

الخصائصوبعض،والملوحةالحرأرةدرجاتيقيسون

خلفالصيدشباكوتسحبأجحر.اماءلعيناتالأخرى

البحريةالكائناتمنعيناتجامعةالأبحاثسفينة

الأجهزةمنعدداأيضاالبحارعلماءويستعمل،للدرالمعة

منالسفينةمرسىيتكون،المثالسبيلوعلى.الطافية

العوامةوضعويمكن،سميكبحبلمتصلينوعوامة،هلب

بربطالعلماءويقوم.معينعمقعندأوالمحيطسعطحعلى

السميك.المرسىحبلمنخاصمكانفيمختلفةأجهزة

عندوصرعتهاالمحيطتياراتاتجاهالأجهزةبعضتقيسكما

الماءحرارةدرجةأخرىأجهزةوتسجل.مختلفةأعماق

سنينلعدةالبحرفيالسفينةمرسىيبقىوربما.وملوحته

التيوالمعلوماتالأجهزةالأبحاثمعفينةتجمعأنقي!!

بداخلها.

العواماتالأخرىالطافيةالأجهزةوتشمل

السطحية،المحيطتياراتمعتنجرفالتى)الطافيات(

مياهدورأنعنالخاصةالرئيسيةالمعلوماتبجمعوتقوم

حرارةدرجاتأوالهواء،ضغطأيضاتسجلكما.المحيط

الصناعيةالأقمارعبرالعلماءإلىوتنقل.السطحيةالمياه

فسبالءهيكلهاطولعلىالموحودةالخزاناتتمتكوعندما.عاديةسفينةمثلالمياهعبريزلقاليحير()علىالأح!رةيحملعائمرصيفالفلب

اليسار(.)علىالمحيطاتلبحوثثابتامعملاوتصبحرأسيا،السفيحةمؤحرةترتفع،ذلكوبعد.السفيسةمقدمة
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المحيطقاعإلىالعلماءم!فريقحملتستطيعألفنانحتبريةالغواصة

.العيحاتويحصر!،صوئيةصوراليأحد

المياهحرارةدرحاتصمعلوماتتع!!أديمكنالمناعةالأقمارصور

لقمرصورةالشكليوصح.،لمحيطالتياراتاتجاهاتوظامالممطحية

ليحما،الحرارةدرحاتأعلىواكرتقاليالأحمرااللونادفيهاويمث!ى،صساعي

)يسار(ك!هرالخليجتيارويرىأدلاها.والسفسجىالأررقااللو،لىيوضجح

الشحالية.أمريكامواحلعنلعيداأحعر،

تنجرفأنالعواماتلبعضويمكنالفضاء.فيالحائمة

البحارعلماءويستعمل.س!إلمحيطتحتاضياراتامر

أعماقلحفرومعداتأجهزةعلىتحتويخاصةسفئا

الحفرأجهزةتنتزعأنويمكن.المحيصأقاعداخلبعيدة

قعرتحتمنالصلبةوالصخورالروامبمنلبيةعينات

بمعلوماتالعلماءاللبيةالعيناتتزودأنويمكنالبحر.

قعروتطورالمعدنيوالتركيبالجيولوحيالعمرعنمهمة

نشأته.أوالمحيط

أعماقإلىتنزلأنيمكنهاالمختبريةالغواصات

موجودةمعالممشاهدةمنالعلماءتم!شوهى،المحيط

فيالمدلاةالأخرىالأجهزةتغفلهاربماالمحيطقعرعلى

والغواصات.السطحعلىبحاثالأسفم!منالمحيصأ

المعروفتانالأمريكيتانأخواصتانامتلالمأهوأ،الختبرية

منطاقماتحملأنيمكنالمائيةوالسلحفاة،ألفنباسما

ذرأعوإرسالالتصوير،بعملياتالطاقماويقوم.البحارة

أجهزةونصب،العيناتلجمعالمركبةخارجميكانيكية

لاالتىأيالمطقمة،غيرالغواصاتاما،المركبةخارج

تصويرالاتعلىوتحتوي،البحارةمنطاقماتحمل

الأبحاثسفينةمنتشغيلهاشيالعلماءفيتح!-ا،تلفازية

،ام859عاموفيالبحر.سطحعلىتكونالتي

إحداهما،مطقمتينغيرغواصتينالعلماءاستخدم

سار،اسمهافرنسيةوالأخرىأرجو،اسممهاأمري!جة

رطبباخصةو!التيتانك،سفينةحطامعنللبحث

عامغرقتقدكانت،المحيطعابراتمنإنجليزية

الختبريةالغواصاتوتحمل.الأطلسيالمحيطفيام219

يخرجونحيثالمحيطاعماقإلىللنزولغوا!نكذلك

عمحتالغوانظر:.مباضرةالمحيطيةالبيئةلدراسةمنها

الماء.

العواماتمنالمعلوماتتنقلالصناعيةالأقمار

علىالمحيطاتعلماءإلىالبحرفيالأخرىوالأجهزة

المساحاتعنعامةفكرةتعطيكماالشاطىء.

ومن.الأرضفوفالمرتفعةمواقعهامنللبحرالشالمسعة

توزيعمشاهدةيمكن،الصناعيةالأقمارصورخلال

السحبوتشكيلاتبمإلنفط،وانتشارالبحريالجليد

المحيط.فوق

رسمفيأيضاالصناعيةالأقمارتستخدمأنويم!ش

س!إلمحيط،ولونالحرارةدرجاتتوزيعتوضحخرائط

فىاليوميةالاختلافاتدراسةفيالعلماءومساعدة

المحيطاتعلماءويعتمدوأنظمتها.المحيطتياراتمسارات

بقدرتزودهمالتيالصناعيةالأقمارعلىمتزايدةبدرجة

سفنتفعلهمماسرعةأكثرزمنفىالمعلوماتمنكبير

.اللأبحاث

!!
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جفمعلوماتمنالمحيطاتعلماءتمكنالحواسيب

الصناعيةالأقمارمنيومئاعليهايحصلونكانواهائلة

وتحليلها.الأبحاثسفنعلىالموجودةالأجهزةومن

كلاذجلابتكارالحواسيبأيضاالعلماءويستخدم

ويدرس.المحيطوتركيبحركةتوضحرياضيةتمثيلات

فيبتأثيرهوالتنبؤالمحيطسلوكلفهمالنماذجهذهالعلماء

البيئة.

باستمرارالمحيطاتعلماءيكتشف.الاكتشافات

عامفيحدثوقد.المحيطعنومهمةجديدةحقائق

فوهةالعلماءوجدعندما،إثارةالاكتشافاتأكثرام779

فيجلاباجولرجزرمنبالقربألمحيطقاعفىساخنة

مماثلةفوهاتاكتشافذلكوتبع.الهاد!ئىالمحيطشرقي

الساخنةالفوهاتوتحدث.الهادئالمحيطشرقيفيخاصة

اتساعيزدادحيث،المحيطفيالوسطىالهضابطولعلى

م3و05و.005.2بينتتراوحأعماقعندالبحرقاع

علىتحتويحارةمياهالفوهاتهذهمنوتتدفقتقريبا.

هذهوتترسب.والزنكوالحديد،،النحاسمثلمعادن

مياهمعالحارةالمياهتتلاقىعندماالفوهاتحولالمعادن

التيكالمداخنالرواسبهذهشكلويكون،الباردةالبحر

قتامةيسببالحديدووجود.الحارةالمياهخلالهامنتتدفق

المداخن،منيصعدكأنماأسوددخانيظهرولذلكالماء،

ا!لداخناسماخنةالفوهاتتسمىماغالبا،اسسببودهذا

السوداء.

كائناتمنكبيرةمجتمعاتالحارةالفوهاتوتدعم

منالأنواعبعضوتستخدم.الغريبةالبحريةالحياة

تنمولكيالحارةالمياهفيموجودةكيميائيةموادالبكتيريا

الذيالغذاءلسلسلةكأساسالبكتيرياوتصلحوتتكاثر.

وهناك.البحريةللحياةالختلفةالمجتمعاتعليهتعيش

الفوهاتمنبالقربتوجدالبحريةللحياةأخرىأشكال

طولهايصلالتيالملزميالمحارحيواناتتشمل،الحارة

العملاقة،الانبوبيةالديدانوأيضاسم،03حواليإلى

وطولها،الشكلالأسطوانية،الزاهىالأحمراللونذوات

متنوعةأصنافاأيضاالعلماءاكتشفوقد.م7.3حوالي

وحيوانات،والروبيانوالأسماكالبحر،سرطانمن

كانت،ذلكوقبل.الحارةالفوهاتمجتمعاتفىأخرى

الحياةفىمعروفةغيرأصنافاالحيواناتهذهمعظما

البحرية.

حينمااكتشافاتأيضاالمحيطاتعلماءويستنتج

المألوهشةللموضوعاتجديدةوطرقاأدواتيستخدمون

الأقمارامشخدامساعد،المثالسبيلعلى.للبح!

لموضوعالعلماءفهمزيادةفيوالحواسيبالصناعية

بينتتراوحفتراتفيتحدثبحريةظاهرةوهيإلنينو،

فيدافئتياريتدفقإلنينووخلال.أعوأموسبعةعامين

لأمريكاالغربيالساحلامتدادعلىالجنوبأتجاه

تكونالتيوبيروالإكوادورلمسواحلمياهيدفئ،الجنوبية

نفسه.التيارإلىأيضاالمصطلإلنينوويشير.باردةعادة

والطيور،الأسماكمنالعديدالمحيطمياهتدفئةوتقتل

الإكوادورمنلكلاقتصادئاضرراوتسبب،البحرية

وبيرو.

لكن.فقطمحليةظاهرةسنواتلعدةإلنينوواعتبرت

العلماءلاحظ،الميلاديالعشرينالقرنستينياتأواخرفى

الرياحنظامفىوالتغيرإلنينوظاهرتيبينوثيقةصلةوجود

واستخدم.الاستوائىالهادئالمحيطأنحاءجميععبر

للتنبؤام759عاممرةولأولالمعلوماتهذهالعلماء

،أم829عاميالرياحنظامفيالتغيرأدىإلنينو.بحدوث

إلنينوحدوثإلىالاستوائيالهادئالمحيطعبرام839

العالممنعديدةمناطقبهتأثرتخاصبشكلالقوةعالي

فيجفافحدث،المثالسبيلعلىالأمطار.سقوطنتيجة

كثيرةمناطقالفيضاناتأغرقتبينماوإندونيسيا،أستراليا

بصفةيدرلممونالمحيطاتعلماءومازال.الجنوبيةأمريكامن

مقدرتهمفيالتقدميفيدوسوفإلنينو.ظاهرةمستمرة

العالم.أنحاءفيعديدةأقطاراالظاهرةبهذهالتنبؤعلى

إلنينو.ان!:

المحيطمشكلات

إلىتؤديالتى)الموادالملوثاتتدخل.المحيطتلوث

والإلقاءوالإهمال،الحوادثطريقعنالمحيطإلى(التلوث

(.والقمامةوالفضلات)النفاياتللمهملاتالمتعمد

بكمياتالملوثاتأنواعبعضامتصاصألمحيطويستطيع

الكيميائيةوالعملياتالكبير،حجمهبسببوذلك،معينة

الناسمعظمولكن.بداخلهتحدثالتىوالطبيعية

ولنالبحر.فيفأكثرأكثرملوثاتإلقاءفييستمرون

ويمدنا.الملوثاتهذهجميعامتصاصالمحيطيستطيع

إبقاءفىيساعدكما،الضروريةالموادمنبكثيرالمحيط

للتحكمنعملأنجذامهماأصبحلذلك.صحيةبيئتنا

المحيط.تلوثظاهرةفي

المحيط،لتلوثرئيسىمصدرالزيت.النفطأوالزيت

منإليهالمتسرببالزيتالمحيطتلوثمعظبمويحدث

ويتسرب.النفطلنقلتستخدمالتيالانهارفيأواليابسة

الموجودةالشقوقمنطبيعيةبطرقالمحيطإلىأيضماالزيت

فيأبارهوحوادثالنفطناقلاتعنوينشأالبحر.قاعفى

تكونوربما،بالزيتالمحيطتلوثمنصغيرةنسبةالبحار

يونيوفىوقعتوقد.خطرةبكوارثمصحوبةتأثيراته

عندماالعالمفيالزيتلتحسربحادثةأكبر،أم979
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لل!صسيك،الشرفيالساحلعنبعيداأسلنفصأبئرانفجرت

أيضاوقعر.اشيصأ-هـمنمليون094حوافيتسربإذ

اشجتختعمىهـبرةحصوأالحوادتأكثر،أم789مارسفي

مما،أغرنسياأحساحلىاص-بعيداجنحتللنفصأناقلةمن

فيقعوحما.يتإاأتهـمرنمليو257تسربإلىأدى

ناقلةحنحتعندماللزيتهائ!تسربأم989مارس

حواليمنهاوتسرب،المتحدةأ!لاياتباألاسكافيللنفط

فيأطزيتشسربأكبرقعروقد.الزيتمنشترمليون42

اكتييتيةال!صالنفصأآبارأحراقياأضظامفئاعندماالعاخم

أ-ياالخليجإلىاشيتمنلترمليود059منهاتدفو!

ص!تنشأو.أم619اعاأخاليةاالحليجحربأثناء

صلوتأتحصراناخشبهصماأطهـيتال!صيرةأحصمياتا

أصبت!ةأخفصأاند!ص5.الأص!ىاالساحليةوالمناطو،أصئالشوا

أ!تدحاتاور،أ!يو11،الأسماكاعلىاشيتمنرقيقة

كحذهمنشبيرعددتموإلىذأسكيؤدير،البحرية

.الكائنات

بقعالتنفيفمتعددةطرقانوالمهندسوأحلماءاالتكر

الأحههـةاصتحلقةوضر!أطرثاهذهإحدىوتتضمن.الزيت

تتمومذاكولعدانتعتمارها.طنعالزيتبقعةحولالطافية

علىأيمفوالذياشيتبتجميعأش!صا!عحاتاأوالمفكمخات

أ!احأأصةلوساأخرىمردافىيتا!عترجاعيم!ترألماء.ا!عطح

أ،متصاصقابليةأ!اموادمندقيقةجزئياترشأورقجقة،

أ-هـجتابقرأ!ةإراأيضايم!-!و.المحيصأسم!اتمناشيت

شلوتأ!رجثمةاححذدأ*-،أحتمصأاحرثمعاطةجموألحياهاوتنظيال!

إشجت،ابقعش!صسبرفيأ!ساعيةاتاطمفأاوتساعدأ!واء.ا

أجحرسة.ااطحياةإضاشيةأضرارفيتتسبصوأممنها

المتعمدالإلقاءبهالمقصودبالمحيطالنفاياتدفن

رئيسيمصدرالمحيصأشيوالقمامة.والخلفاتللنفايات

مياهو،الصماعيةالنفاياتالموادهذهوتشمل.لتلوثه

أسكيميائيةالالموادالختلفةأصناعاتاوتلقي.المجاري

حما.المحيطفيأخرىوملوثاتوالنجاتيةالحيوانيةوالمواد

البشرية،الفضلاتالصعحيالصر!شبحاتتنقل

تستعم!!التيوالمياهأطحن،اعملياتومخالفات

تنقيرالبحر.إضأخسيلوا،الالمستحمامالأغراض

الوادأسةلإزاالمجاريمياهأعفاياتامعالجةمحطهات

علىمحتويةأتفلالمعالجةألمياهامعظمولكن،أسمامةا

القرنثمانينياتوفي.بالمحيطالضارةالموادمنصثير

عامكلتدفنبالعالمالصساعيةلالدوكانت،العشرين

أعن.بالمحيطأضفاياتامنالمتريةالأطنانامنأجليوناتا

قانوناالمتحدةالولاياتأصعدرت،أم889عامفي

مناعتباراوذأسكبالمحيطدفنهاأوالنفاياتإلقاءبتحريم

.أم299عام

مروهو.سطا!اقلةحادتةص!اءالحاحمدهفيحك!!النفطتسرب

الميا،تلوتإلىالتسر!ويؤدي.امحيصأمياهتاخلولمحةاطعرهالأصتلةا

أجاسمة.ارأصصرا!صاخاتقاظ،اجحىراشراطى"

لحمعشسكةويستحدم.لالمحيصأالحياةأ!ايدرسالأحياءعلماءأحد

،لباتات.الش!يهةوالكائاتالدقيقةالحيوالاتم!اعيماتا



ويذفيالمحر.لمياهالمعدليالتركي!يدرسوداعيطكيمياءعلماء

عيناتلأحذالعميقةالمياهفينانسنقارورةيسمىجهازاالعلماء

البحر.مياهمن

مجموعةالمحيطفيالبلا!متيكيةالموادمصانعوتلقي

هذهلأنمدمرةأضرارعنهاتنتجالتيالملوثاتمنخاصة

أجحرية،االطيوروتأكل.بسهولةتتفتتلاالمواد

الأخرىالحيواناتوبعضوالحيتانوالفقماتوالسلاحف

فييتسببكا،التغليفوموادوالشنطالبلامشيكيةالشباك

تلوثكما.الهضميجهازهالانسدادنتيجةموتها،

هذهوتتميز.المحيطمياهالصغيرةالبلا!شيكيةالأقراص

ذلكعنوينتجالماء،سطحعلىتطفوبأنهاعادةالأقراص

تعيمشالتىالمجهريةئناتال!ظلحياةأجميئيةاالظروففيتغير

المحيط.سطحعلى

المصابتلقيكانت،العشرينالقرنثمانينياتوفى

فيالبلا!شيكيةالموادمنممجمبليون4.6حواليعامكل

البلامشيكيةالموادفضلاتأيضاالرقمهذاويشمل.المحيط

عامديسمبروفي.الأسماكصيدوممفنالبواخرتلقيهاالتي

الموادمنالتخلصتحرمدوليةمعاهدةتنفيذبدأ،أم889

فيالأخرىوالسفنالبواخرت!قيهاكانتانتيالبلاستي!صية

ورو!سيا،بريطانيا،المعاهدةهذهعلىوصدقت.المحيط

.أخرىدولوعدة،المتحدةوالود!يات

درجةعلىالسؤال!ذاأصئلقد.المحيطيمتلكمن

يمكنأنهالعالمأقطارجميعتأكدتإذ،الأهميةمنكبيرة

الموجودةالأخرىوالموارد،السمكيةالثروةأستغلال

فيكبيرةقيمةذاتمعدنيةرواسبتوحدكما.بالمحيط

بالمنظمةمختلفةلجانوتعاونت.سطحهوتحتالبحرقعر

ملكيةتحددمعاهدةعلىللاتفاقالمتحدةالأمفيالدوأجة

إلىالمتحدةالأمتوصلت،أم829عاموفيالبحر.
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والحزر.والمدوالتياراتالأمواحبدراصةالمحيطيحصونفيزياءعلماء

ليناضماعلاتاتقيسبأحهزةمجهرةعوامةفوقسعملهمالعلماءويقوم

الحوي.والعلافالمحر

الخاصالقانوننظامبشأنخاصةمعاهدةعلىالموافقة

تقعالتيللدولوالبيئيةالاقشصاديةالمصالحلحمايةبالبحار

المعاهدةهذهسمحتبينماالبحار.شواطئعلىحدودها

.الأخرىالبلادجميعلسفنالملاحةبحرية

بهاالواردةالنصموصتطبيقالمعاهدةهذهبنودتضمنت

كلحدودضمنتدخلالتيالإقليميةالمياهمنطقةعلى

البلادشواطئمنكم()22بحرئاميلا21لمسافةدولة

الاقتصاديهالمنطقةوتمتدالبهحر.علىسواحلهاتقعالتي

بحريميل002إلىالأحوالمعظمفي)المطلقة(الخالصة

قص!!وكل.للدولةالإقليميةالمياهمنطقةبعدكم(037)

له،واحدةجزيرةكانلوحتىالبحر،شاطىءعلىيقع

والقيامالطبيعيةمواردهعلىالكاملةالسيوةفيالحق

وتعرث.المقصورةالاقتصاديةالمنطقةفيالختلفةبالأبحاث

دولةلأيوليعرالبحار،بأعاليالمحيطمنالمتبقيةالمساحة

منجزءلأيملكيتهاعنالإعلانفيالحقالعال!افي

منطقةفإن،ذلكمنالرغموعلىالبحار.أعاليمناطق

مناطقتنظممختلفةدوليةلاتفاقياتتخضعالبحارأعالي

السمككمياتتحديدوكذلك،وطرقهالأسماكصيد

الصيد.سفنتجمعهاالتي

قانونيطبقالدولمنعديداأنمناضغموعلى

الناحيةمنتصبحلنالمعاهدةأنإلاالبحار،معاهدة

الأق!!.علىدولة06موافقةبعدإلاالمفعولنافذةالرسمية

.المعاهدةعلىفقطدولة45صدقتأم،099عاموفي

المعاهدةعلىالانحتىالمتحدةأصلاياتاتصدقولم

مصالحكافيةبدرجةتحميلاالمعاهدةبأنلاعتقادها
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ممتالمعادنلاستخراخالتعدينبعملياتالخاصةالصناعات

الاقتصاديةالمنطقةتؤيدولكسهاالبحر.فيالعميقةالمياه

موافقتهاأعلنت،أم683عاموفيألمطلقة(.)1المقصورة

.ا!مضقةأأضلكدحريمي!!002مسافةعلى

المحمطاتعلم

المحيطاتعلماينقسماو.طروبعدةالمحيطدراسعةيمكمت

المحيطفيزياءعلماءفيدرس.تخصصاتعدةإلي

المحيطوتأثيرات،زالتياراتوالجزر،والمد،أ،مواج1

علماءويختصبعض.ع!بعضهاالجويوالغلاف

ال!صميائيةللموادالختلفةالحواصبدراسةالمحيطكيمياء

شيتحدثالتيأح!جميائيةاوالتفاعلاتالبحر،مياهفي

جيوفيزياءوعلماءالبحارجيولوجياعلماءويقوم.المحيط

المحيط،أ!اعالمعدنيصيبوالترالشكلبتحليلالبحار

علماءيدرسو.أغمااهداش!طتأضياالقوىوأيضا

أعاعأسسصحية11أ*اواطعازاسبأاأساساالبحارجيولوجيا

أ!ثرةابدراسةالبحارجيو!زياءعلماءويختص.المحيط

وعلماءالبحريةالأحاءعلماءويدرس.العميقةالمحيصيةأ

إلىالمجهريةالبكتيريامنأجحريةاالحياةالبحارأحياء

المجطمهندسوويصمم.الكبيرةأبحريةاالثدييات

المحيط،بحوثفيتستخدممحيطيةوأجهزة،أدوات

المعدنية،اخثرواتعلىللحصولالطرتبتطويرويقومون

البحر.منال!خرىوالرارد

أغاعالسضحيةوايعالمالروا!ىيدرسودالبحارجيولوجياعلماء

ا!كححورواللرواسصاللسيةالعيماتالعلحاءهؤالأءويفحص.المحيط

الس!.قاعلحثرعليهاالحصوليتمالتيالصلبة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المحيطات

الهادئالمحيطاصلسىالأاالمحيصأ

اعسدياالمحيطأحتمافياأغمصي!اانحيص

كأالحهاطئحمدالمحمص

البحاربعض

تهـالبلطيهت،الأصمراأححراا!ضهـا،ا!لأدرياتي!ي

لحر،ليرجالأيرلمدياأحر!الحمر،!أره

بحر،دتسمايوليالأالصراسحر،حوتسكأر

دحر،سولويقيااأححرادحر،يحةإ

لحر،كارالاحتح!ااشحرالأليصاأححرا

لحر،مرمرةأصلاسانحرمتوسصابالأااسص!ا

بحرالياسار،أحر!ا!-رالأحصااسسا

أحصاريياأحبحراا"لأسودا!حرا

لتياراتا

اليالالىتيار:سأححا

رولبرادرتيااحليع!يا

المحيطفىالجاة

المائيةالعوالقياتومأطاالإسمتىا

القشرياتارروارةاالوطياتالأسماكا

المرحانالبحريالشمصا!ت

(المحيفاتحيوالات)صورالحيواد

صلةذاتأخرىمقالات

البحرمستوىالبحرلتساطئعلم،البحريةالأحياءا

الأعحاقمقياسالسمكصساعةأ!يوإ

المسسيوما!مهتاامتحدذالأكاا

الملاحةالأعماقااصةعهاحسعةاأححاا

المناخ!الماءتحصصرا!وا!لاس!الحراسد

الموحاتالعاريا!وصاالحيوأ!حيا

ا!اليةاالمدموحةاحجكلاالحياة

المدلةالموحةاللؤلؤالردعة

الميلسترومءلااحر،سومرحا

والمواصلاتالسقلالأحمراايدالسفيحة

والحزرالمدالسولار

الموفموعصرعنا

العالمىالمحيط-أ

الحرارةدرحةحادساحة

كيصضادلع!قا-!

المحيطأهمية-2

الطبيعيةالمراردص.اتإمصدرا

الماحعدوتأتيرهالمحيط-لى

سريعةتحلطرقالمحيطات-خ

المحيطفىالحياة-3

القاعياتخئيةالماأ!واله!ا

العداءدورة-دحالسوا!
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المحيطيتحرككيف

التيارات-أ

الأمواخب-

والجزرالمد-ج

المحيطقاعفىاليابسة

ريةالقا!الحوا

العوريةوالسهولوالوديادالبحريةالقمم-ب

البحرقاعتمتسكلكيفخ!

المحيطاستكشاف

المحيطيستكشرولماذا

الاممتكشافأدوات-ب

الاكتمتحافاتج

المحيطمشكلات

المحيطتلوث-أ

المحيطيمتلكمن-ب

المحيطاتعلم

السوداء؟المداضما

السحر؟فيالقاعياتتعيشأين-2

المحيط؟منعليهانحص!!التيالرئيسيةالمواردما-3

البحر؟قاعاتساعنظريةما-4

المحيط؟يعطيهاالتىالأرضسطعمساحةكم-5

الأقمارمنالمحيطاتعلماءيستقبلهاالتيالمعلوماتأنواعما6

الصناعية؟

(.التسونامي)أمواحالزلزاليةالبحريةالأمواجعنتحدت-7

المحيط؟حركةفىالقمريؤتركيو-8

؟بالمحيطماتعمقاالمواقعأكثرتوجدأين-9

؟الأمواجارتفاعظاهرةتعللكيف01

المحيط؟تلوثفيللت!3نعملأنعلينايجبلمادا-11

وقد.العالمفيتجاريةمنطقةأهمالأطلسيالمحيط

دممماه.الصناعيةالأقطارمعظممعواحلهحولتجمعت

علىالممتدةالأطلسلجبالنسبةأطلسالقدامىالرومان

الحدودترسموهي.المتوممطالأبيضللبحرالغربىالجناح

القديم.للعالمالطيعية

تقدرمساحةالأطلسيالمحيطيغطي.وا!لساحةالموقع

لتصبحالخلجانلهاتضاف2،كم0581)00/0.ب

خمسالمحيطمياه2.وتغطيكمأملايين60المساحة

الخريطةوتشسير.السطحيةالمياهثلثوتمثل،الأرضمساحة

الضفةعلىوإفريقيابأوروبايتصلالأطلسيالمحيطأنإلى

غربا.والجنوبيةالشماليةالأمريكتانتحدهبينما،الشرقية

ويسمى،رمليةمعاعةالأطلسيالمحيطيشبهالخريطةوفي

الأطلسي.المحيطوجنوبيشمالىالعريضانطرفاها

بمعنىجنوبيةوأخرىشممالية،حدودللمحيطليس

ويعدوجنوبا.شمالآالقطبيينبالمحيطينيتصللأنه،الكلمة

الطبيعيةالحدود-وجنوباشمالآ-القطبيتينالدائرتينالعلماء

علىيمتدالأطلسيالمحيطإن:القوليمكنولذلك.للأطلسي

المحيطأنأيضاالعلماءبعضويعتقد.كمأ00.4.طول

والهنديالأطلسى:الثلاثةالمحيطاتعنمنفصلغيرالقطبي

إلىكم000.2أضفناالنظريةهذهأخذنافإذا.والهادئ

كم.أ000.6النهايةفىليصبحالمحيططول

علىوأسبانيافلوريدابينالمحيطمنمساحةأوسعوتمتد

منجزءأالمكسيكخليجاعتبرناإذاثم.كم96267مسافة

كم،.0008والممبانيافلوريدابينالمسافةأصبحت،المحيط

ماالشمالجهةمنالمحيطوعرض.كمأ)231بزيادةأي

كم.ا/005لمجعدىلاوالنرويججرينلاندبين

الثرقىالساحليمتد.الأطلسيالمحيطوجزرشواطئ

علىالغربيوالساحل.كم15ر005طولعلىللمحيط

والأمريكيةالأوروبيةالسواحلوفي.كم.00588طول

فيبخلا3متقطعةضفةمنهاتجعل،ورؤوسخلجانالشمالية

وتتضمن.المتناسقةالجنوبيةوالأمريكيةالإفريقيةالسواحل

والبلطيقالشمالالنرولبربحربحرالشرقيةالسواح!ب

اسسواحلوضمنالأسود.والبحرالمتوسطالابيضوالبحر

والبحرالمكسيكوخليجلورنسسانتخليجالغربية

آيسلندأوالبريطانيةالجزرنجدالشمالوفي،الكاريبى

الأزوروجزرالغربيةالهندوجزرونيوفاوندلاندوجرينلاند

فيرد.وكيبالكناريوجزر

إلام،000.4للمحيطعمقأقصىيبلغ.المحيطقاع

الماءسطحفوقنتوءاتفيهترتفعإذمتساو؟غيرقاعهأن

يم!شلاأعماقالقاعفيتوجدكما.القاريالفريزتسمى

اللجج.وهىأغوارهاسبر

سطحتحتأم05عمقعلىالقاريالفريزيوجد

منأقلإلىالشماليةأمريكاقربعرضهويصل،المحيط

ومعظمالجنوبيةأمريكاجنوبيقربوكذلككم،048

وشمالىالإفريقيةالشواطئحولعرضهويصل.أوروبا

هذهبينوتفصل.كمأ06منأقلإلىالجنوبيةأمريكا

محيطة.أعماقالقاريةالفريزات

إلىم4)27.طولعلىممتدةسهولالأعماقوفي

عمقهوالمحيطفيعمقاوأبعدها،القاعفيم094.5

ومنه،الأعماقفيم.6488بعدعلىويقع،ميلووكي

فيعميقانخفاضوهولورتوريكو،واديمنجزءيتكون

.القاع

وسطفيصخريةنتوءأتتوجدالبحار،أعلىوفي

تمف،الجنوبيوالقطبآيسلندابينوتمتد،ألاطلسيالمحيط

تحتم.003و.م2)001بينيتراوحعمقفىقاعدتها

أسنشنجزرومنهاالأماكنبعضفيوتظهرالماء،!عطح

سيورتسى،وجزيرةآيسلندا،جزيرةوكذلكالأزوروجزر

آيسلندا.قرببركانيةجزيرةوهي
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المحي!اوسصافىالجبليةأحسلسلةاقمةصدعيمتدو

ب!!ينمصماأحميهتااديأءاهذاأنأعلماءايعتقدر.أصلسيالأا

الأرضيةاأ!هـةات!صناقيأصلبةأ!مفابااصتمجموعفيئ

الحارجي.والجداراص!هـياأمحلافاعلىتحتويالتي

لحواكشرثمنبا!شمرارتتحرح!انالصفيحت!تأنويعتقد

تنت!ققاتالحركةهذهعنفتنتى،الأحياناغالبفيانرب

الحرارةتحتذائبة-ثةمسبوأحجارفتملؤهاالاوديةقعرفي

اصلبحار.أخرىقيعانممئهاتت!ضنرتصلبتجمدتفإدا-

سم52.بمساحةالمحيصاأرضيهتتسع،أظاهرةاهذهبف!!و

.القاريالزحف:ان!إ.سنةكل

أخمينةاأطفلزاتمستودالأطلسياالمحيصأأرضية

أغمارداشمافييأخفصيةاأ،بار1تديراختيالنفطهيةوالمنشآت

أ.أصشماابحروفيالأمري!جةا

أصلسيالأاامحيصأزسصأفيا!الجباسلسلةتحتوي!صما

فاعليةأنإلا،الهـككرالحديدرأضحاسافلزاتخاماتعلى

تباتأ-اأمحمقيةاالفلزاتهذهلا!شخراخالمستعملةائقالص!إ

.الحمالحدبعد

ماالمحيطسطحعلىالحرارةدرجاتتتفاوت.الحرارة

الحرارةدرجةتتساوىوالصفر.تحتودرجت!!م27بين

إلىم03سمكعلىألمائيةاال!ضلةمعالسطهحية

فيأضوع!!ابزيادةالاءحرارةدرجةتنخفف!.كماأم02

أضجمد.ادرجةعسدالأعماقاحرارةتستقربيمماأ!مق،ا

الأعماث!هـاتتحىركوعدصددهى.البحريةالتيارات

يحماأرزياالحليجتيار،أحشماتاففيالأمتار،اآلافعلى

بي،الأورواأسساح!اإلىألمداريةالمناطة!منالداشئةالمياه

عربيشمالموالئمعفمأفيأخلىايت!صنلاأ!ذأسكو

ل!!شمايأالمتجمدالمحيطمنلبرادورتياروينطلة!أوروبا.

نقطةإلىجنوباويمتدباردتياروهووكندا،جرينالأند

لرودةإلىيؤديوينتهيحيث،الخليجمئيارالتلاقي

أ!لاياتاشرقيا!وشمال!سداالشمالىأسساحلافيالناخ

،الشمالمنيحملهاالجليدجبالأيضاومنه،أطتحدةا

.أطنصقةأافيألملاحةاأمامعثرةحجرفتقفى

في!نهاأضعفالأطلسياالمحي!أجنوبيفيأضياراتا

تمارلحمار.الجنولمةإهـيا-ااكظهمةأ!كمعف!ذأ!رالشمال
-.-!-

عبرالجنوبنحوأ،مشواشية1اشاطهتمنداشئةمياهااخبرازيل

علىفوكلالدتياروجحري.الجنوليةالأمري!صةاالسواح!

،البراز!بتياريلتقيحتىشمالآالأرجنت!تاساحلطول

إشريقياشعمالوشيبارد.تيار-فوحصلاندتيارأي-وهو

الإفريقيا.أنحربىاالجنوبيالساح!!تجاهبنجويلاتياريجري

المحيط.انظر:

المحيطشيألماءايتجمد.القاعومياهالأعماقمياه

ي!صن!ناأكبوا،الجموبيأغصص!ابجوارالباردالمناحبتأثير

أسذياالماءأنأضتيجةافت!صن،أصحماالمحرماءأنمععذبا

ويبقىالمب!منكبيرةصمياتعريحتوييتحمدن!

حخاشتهفتعلو"شمديدةلرردةأسةحافىأضلجاثتلةأ!حو

الماءهذاولهبط.حولهمنأ!قمم!ابروددرفيهالج!أش!ضرة

وهكذا.بعيدةمناطقإلىينتشروالقاعأإالبحرفيالثقيل

فيالباردةالجنوبيالقطبمجاهعلىالعلماءتعرففقد

الأمري!صية.ااشحدةأ!أ،ياتبانيويوركشمال

المحيطشمالمنتنطلهتانتيالعمة!مياهتتحون

منوالمنطلقةالملوحةأجةعاالياه:عديدةثلص!إ،الأطلسىا

القطبمنالمنطلقةأجاردةالاطياهتحتلصأالخليجتيار

الرياحتهبأصشتاء،افصلشيوبرهـينا،لد،شأحمماشا

.القاعفيتغوصثمابرودةالختلصةااهياههدهتزداد"

الجنوبى.القطبحولالجسوبتجاهأغاءامياد!صوبرهـي"

.الاعماقماهيسمىماحيو

؟الأعماقبمياهأضزويدهاخرموردالأطلسياأ!لمحيصا

المحيطمياهمنكثرمالبنماؤهو،المتوسطالأبيفراالبحرإنه

المتوسطالأبيضاالبحرمياهوتصبأصشديد.اأضبخرابسبب

بسببأحكس،اوليسطارقحب!!مضي!تعبرالمحيصأفي

أبعدإلىالأعماقافيوتغوص.المتوسصأمياهفيالماتحثافة

شريحةش!صلفيتنتشر،هناكم!صانهازمن.م019صت

جرينلاند.منالاتيةالكثاهشةأصشديدةاالياهفوقرقيقة

مساحتهعلىالأطلسياالمحيصأيأوي.الحيويةالبيئة

تتغذىالتيالبحريةوالحيواناتا!لأسماكمختل!ىاسعةأءا

نباتاتالماءوجهعلىاتصفووأغاع،افيصمةاتهـاأ!نباتاتبا

أصسطحيةاألمياهاوتحتويأضوء.اصحاجتهاأخأخذأخرى

،المعادنمنمهمةعناصرعلىأ!اريةاأطرفوفالمجاورة

تتكاثرولجوارها،أضباتاتاازدهارعلىبوجودهاتساهم

السواحلفيوه!صذا.الأخرىوالحيوإناتالأسماكا

وجنوبا.شمالأالمناطقأقصىوفى،أنحرليةاالإفريقية

منالمعادنبرفعالمحيصأفيالجاريةأخياراتاتقوم

بماالعالميزودالأطلسياوالمحيصأ.أسسطحاإلىالعمق

والمحار.الاسعماكمصايدمجموعمنالثلثيقارب

منحدرفىالسطحيةالمياهفىتوجدالبحرمواردومعظم

منالشرقيةالجنوبيةالمناطة!ر،أ!أحشماالحربمنفهقةاجردر

و!صدا.نيوفاوندلاند

حوضالفينيقيونالتجارثتشفا.والمحيطالنابر

فيوتوغلواالميلاد.قب!!الثامنالقرنمنذأ،طلسي1المحيصأ

امتدادعلىأضجاريةاأطبادلاتالإجراءطارتجبلمنطهقة

إلىوصلواأنهمالظنوغالب.الأ!مبانيةواالمغربيةالسواحل

الجنوبيةإفريقياإلىهناكومنشمالآ،البريطانيةالجزر

أضاسعاأغرناالميلاد.وفيقب!!أصسالغاأغرناأحواوذلك

الأطلسيمناطقالفايكئيجوبونكان،الميلادي
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مستعمراتأقاموا،الزمنمنبقرنينذلكبعدثم،الشمالي

الشماليةأمريكاإلىبعيداوألحرواوآيسلندا.جرينلاندفى

القرنينإلىالأطلسيالمحيطحولالاكتشافاتوامشمرت

كانإذ،بسرعةتتوالىالميلاديينعشروالخامسعشرالرالغ

جزرإلىأوروبامنأخرىمسالكعنيبحثونالتجار

الشرقية.الهندفيالتوابل

الشمأكي-يض3اثطبيكاس!كا--2!كا!7-،س3قيسبرءكاكأضكصنمض!4كاكاكاء3كاكا-ء.*كاء!3!!!!--يرلأبر!س-!عحب!!جهـصرر3 ءصصص!؟،!!-صيشزركا1ألأ70بر!33!تحير!جمو-!

!*يسبمس!سيسوو!عرحسيره!خح!8ح!؟ثهه،-ص!له!سهاللاكذس!3ع،4!س!حيزرح!

ورصب!جس!شإ(!ولما!!!ننممتزىي--ف!ور؟أم!سإالدلغاربئإ+--سهدمألترؤ!حء"--،نم-!3!!جتش-!زو"!*-ح!-!!بوو!ثطكمي!

-سل!قي!ص:،؟كاءص3إح!خ-حم-!س،-حمبمير!مح!كسر/حس،كاخركجبدكا-43ح!س.بحر!!لم-*-ص

سخ3لاكا"ء؟"صبر-ئهحكض--++ص-!ررييير!عض"!صسحمكى-!لاسىى!1-ورء!،صء*"حميزحصيترء--س-كبزشملند،،وسهـالو-بج!فيممبئخم!انعهـوو-ء*روكرو،-كاكاكا3-!*-كا

كا3ض!7!صثث!ك!*ءص!صيه!حه-لمج!إ*!جر!ث!ئه!فايير-أ!بم!صحررس3صع!؟:---"3--!--

كا!طن!مه!كبز!ف!كحكتتهك!ؤككلصا!-هـجبهيم-احوكل

!-كا3لصرض"،؟؟،؟"/لآعكايألم."؟-سص!!!كم--7شال!هولمضثك!ع!لم-3*سظ!كاكاكاا

كا-كاكا،""يريركا"كاس3كا"--ء/%ء-7؟؟ص-!-،بمكاكاكا!س

يمبز4لأكاكايرلإ!3رزيمئي!دأبر:كا؟خبر7يه!/-بركا؟!ر7!كا4،كاكا:!!بر!فارولراسلمبر!101خع.7-كاكالاكاكاء3هـ!س!ها--

ننكا43/ا"غىكاآيمهـتر!ك!او!ىبنلم!ير!ءكاد*3،4\ج!خ!به!حمببهسحميز!+ثهصكلهحلمحز!!ر!تمن!"--لدوفاثدص!ر!ممز!يح!برصلندا5!يص!أ؟جم!حلط!!لم"ثولم3كا--كاكاع-كا:؟-أ!دكاع--كا-"كاكا

3/ءكأءكا-ع:كاكا4-3سبررر/"-بم.3ىبنفيعكاى،ءجغلأيركالايملال!جمير!ةكخ!فه7ظى!صصصعسحلأ؟لمحمهـ%!!صضسسحسجئتزيه!الثمكالأ،!ها،\تمر"كاكاكا-كاسكأ

*كاآكقنخذ؟خ-ءصكارز!ء!ثووكؤرشتجوذألصر!سسءووكأ!ثسصلؤر*ا33حل!!*حسضنم!يهس!ههر!ص-سح!-كاكا3!لمح!لمهن!\

ى؟ص!بر!سص!كاعييك،نجه!ئسحص!ؤيمس!س!سى-ص

لآكا،ضصكاعءكا؟رزضكابرىءلأ/-ءى!-س7ء-ررض!؟كا-!!؟شسهسكا*ن*ئمهنه!لا-3!حور*ئجلاثهـرلا!كا

دصخ-ص،خ*كا!/7ص/س!ء7؟شور!كوز!ال!برة"سر!رمك!ل!ها!ررص!ى!يرآك!3ح!!ثوحم!ليحوويووءعميط
يريم-كاكا!ءصكاصءكاء؟كاكاص!؟ل!؟!-تنبخ!ءنمشنزس--!ء،؟الالوحبلىمث!بييهث!كالا3ءصءح!رر-!!

خ/؟خ"كاصكا/-ءكا"لأص!ع"كا!صيسيرا-!ص-يا7*لاثزء!ثمضبخيماكا-3كاكارو9"-ث!كاأأ!اح!-شيرص

غير؟ع)ميريكي--3!!*ء-!!جصك!زرء23-

-!--.،،-ورالهثاكلا!!،.-2!اخ!كلانم!تنت!!؟-لأرز2يرى!!-صء!م"ء-؟/72-سء*!--ئرالجزاي!ص----ش----ررحماص*ترثاالهـو
!مممجم!أا-ثنرعكا-لا!ا!؟كلوويد---برم!ثزر
.صءصء--ثمكا*س؟يصرأثجحلطثمشجالىح!+!لامصر!لملم

!ء33?!3!ع،!++-،3-؟-كالأ7صس--؟7ليبها

؟بر-صحيحض،!؟6رو؟!أ!ه!حك!ءظثبم"؟لم!مبر

يرلممميرأينعوبا-لإ؟هـ"سرثقى!ثئع!!هـ-حشو+*فى!وركوصرآ!مممممم-عءركالأكا!

كا:/-ء--يم/37خ!كض!،!:+!*!ح!عكبم-كاء-ى!!4ياكا"لححااكاأك!بح!ر3--نشا33-كاب!

كا"!م!""كاكا-:لثهبرس!!ك!ث!خراينروثهتبمخسشث!ابرير!لأ!ك!كا!ع!حور!؟لم:.،اأصد.بر-"-"و/كاكاء/كا؟كاكاكاكا-!كا-أندأ

ا!اثمح!ئنكالي!هثيمضصسعءتنء-!!عسكممك!؟بر؟؟؟قيج!فيص!سشبملمءفيع!وفلررد،كاطلتكا-
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9ع؟كاج!؟/-كا3ء؟كاحم!كا+!!صصلمالي!!تصكاكال!كاكا-

لىسس*جمكثدئمثت!!دير،3!-/تن-!!ر!؟كا،ء3-كاكا

أكلحو!!لنما!!داةكالاىكاكاءكا؟كاصكا3ءالفر.-غمانامهـلاء!كبزأك!عاكلللكوحممهـته!ووثا!صءيسورسحووروا:كا
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!وسطرسالاث!اثحا!و!حمشسص)ور)رء!لغ،/

كا3حي؟!!ء!3ك!!!لمها!سسء+

-،أدل!سكا!ص?/-؟-49هرثيك!/ألمه!ءلمورتالميرأ،أندولسالوى+نوكو!-!!،أ!أنونم!نن!-*+ح!!صلمىحىإلتيثفر)طيه
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أثجئهـوتي-المثل!!إلهإلأكأ1ء-

\ر-كاصتمو*-س-3---!3-*صحم-3-3--صص--كاصس--ير---لم-*-كا-3

أ!ءبم1/!!!أيريقبربرإ،رإبرلم!ررالجنويى،،
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؟عء؟!ء"!!وأكي؟"كاآكاعلمعس!.!كاكاكاءصصسصز!وةساجو!!3!ر!كت

!س!ءعكاأكا!مونتفيدير،تنء-!!ع،!+*!لمك!نهإ/تر!س!كولم7!لم

ا!طلسىالمحدط،11اجئثل!!بو،ج!و!ممس!ي!!-!-!!أجم!لرخثنللاسكو!!ى

ء*كا؟!بهاص!كا:تمكعى*حثهسمبمص!صأ1سهنن-ضكئصصلم3صحمكى/ير*3ء،،ع3ثحيورا
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)متر(الماءعمى
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الما،!طرقوتحصنت،المراكبصناعةتقدمتهكذا

العسواح!!معظميكتشفونالأوروبيونافأخذبمالبحرية

.الميلاديعشرالخامسأغرناأواخرفيالغربيةالإفريقية

إلىأبحرأسذياديازبارتلوميوالبرتغاليأجحاراومنهما

!-يستوصرتماأم،487عاملإفريقياالجنوبيأطرفا

أجةأحشمااأمري!صااتجاهصيباأوررمنأنصلقاالذيكولمبوس

شيالملاحةسلامةعلىتلكاتهبخعوأمبرهناأم،294سنة

جميعمننالأوروبييناأقنعمماغربا،الأطلسيالمحيط

فيالأطلسىاالمحيطعبرالامشكشافاتبمواصلةالجنسيات

فينيونالبريماأالاختصاصيونقامثما.الاتجاهاتجميع

علىشحصلواالمحيطأرضيةفيببحوث،المحيطاتعلوم

،الأعماقونباتاتحيوالاتمنعددوعلىمنها،عينات

تشالنجرالتجريبيةأصسفينةام!تعلىأبحاثهميجرونوكانوا

.أم876و1873عاميب!تالفترةفي

شر!اطيلادي،أمحشرير!االقرنمنالثلاثينياتفي

أ!ةآوهواجحار.اأعماثنسبرالسوناريستعملونالعلماء

قب!مركالواو،أصذبذباتاعلىتعتمدللكشورإلكترونية

منتصرووفي.القاعإلىالماءوسطفيعليفاأحبلايطلقون

محلهوحلالحبلاختفى،الميلاديالعشرينالقرنستينيات

الخرائطصانعيمحنت،أخرىإلكترونيةوآلاتأ!ممونارا

البحر.قاععنالكثيررسممن

الميلاديالعشرينأغرنامنوالسبعينياتالستيمياتفي

علميةدراساتالقاعيةالحفرياتمشروعفيالعلماءأجرى

م!تعلىالأمري!صوناأمحلماءاأنصلقاإثرهاوعلى،عميقة

يق!ار!مابحفروقامواجلومارتشالنجر،التفتيعقسفينة

صعيناتعلىحصلواكما،المحيصأأرضيةفيحفرةمائة

فيمعادنوعلى،الغابرةالعصورونباتاتحيواناتبقايا

أضماذجاهذهالعلماءولفحصم،019لعدعلىالأعماق

الجيولوجيالعصرمعرفةإلىفتوصلواعمرها.لتحديد

قربالمحيطقيعانأنوأكدوا،المحيطمماطقلختلف

فيالجبليةأسسلاسلامنأكثرالقدمفيضاربةالسواحل

المحيطأرضيةأنالاكتشافاتهذهأثبتتكما،وسطه

013لينالمتراوحةالغابرةالعصورفيتدريجياتكونت

!شة.مليون02و.

أخذت،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتفي

بدرجةتتلوثال!جرىللمدنالمتاخمةالمحيطمناطقبعض

المحيصأ،إلىأصحياالصرفمياهأ!دياناتحملىإذ؟ملحوظة

لمياهوالمباتيةالحيواليةالمبيداتأنواعاشياحتحملحصما

الناقلاتمنالمتسربةأضفطاكمياتأيضافيهوتتدفق،المحيط

-النفاياتهذهبسبب-.وتضررتالمحيطعبابشقهاعند

ويعتقد.أسساحليةاالمناطقفيالأسماكامصايدأنواعجميع

بقيوإنماالبحار،أعاليمنطقةيبلغلمالضررأنالعلماء

السبعينياتمنتصفوفي.الساحليةالمناطقفيمحصورا

قوانينمجموعةالدولمنعددأصدر،العشرينالقرنمن

الأطلسى.المحيطمياهتلوثمنالمزيدلمنع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ال!صلكارخلوميو،ديارياهـالحلير

دريستر!ص،سلحبوكوسحر،سوحاسرر:تا-ىتيا

لرمودامتلتا!سمكاصساعةالحليديالحم!!

المحيطاعمة!الاحصالحراند

ادائيةاحوا!!االحماعرص!صح!وأ

الحية)الكائناتالحياة،الأرضانظر:.الحيوياوو

يئاتلا(.1

.باي.طبمالدائرة:انف!إ.الدائرةمحيط

فيتالمحي!إأصغرالشماليالقطبيالمحيط

عشرمنأقلأو2،كم9لأ000005حويغصىو،أصمأعاا

المحيطويقع(.الهادئ)المحيطالمحيطاتأكبرمساحة

الشمالية،وأمريكاوأوروباآسياأ!شمافيأأ!شمااالقطبي

منأكثرالأطلسيالمحيطمنجزءاالجغرافي!تبعفرويعتبره

لذاته.قائماألاءامنجسماحصنه

القطبيالمحيطمركزمنأغربباأصشمافياالقطبويقع

علىالمحيطمنشاسعةالثلمساحةوي!صعمو،أصثممافيا

السنة.مدار

مكتشفأبحرالميلاد،قب!!ابعأاأغرناأواحرفي

الشمالي،القطبيالمحيطمنأ!قربباليتيالم!اسمهإغريقى

مشةةعلىمتحمدااهناكأدأسه2تتر5ض!أه.
مسير.لحرهـيريهـهـ!

اليونانيونسمىوقد،البريطانيةالجزرمنالشمالإلىأيام

عليهيطلقونسماويجرمباسمأ!طبيةاالمنطقةالقدماء

النجوممنالمجموعةهذهتعرفواليوم)الدب(.أركتوس

)الدبأوميجور،أورساباسمالأكبرالدبتشملالتي

الشمالية.السماءفييظهروهوالأصغر(،اأرربواالأكبر

منقليلأقداموطئت،العشرينأغرناأوائ!!حتى

اليومالمحيطلهذاأنبيد.الشماليالقطبيالمحيطالناسر

أقصرعلىيقعإنهإذا،كبرىوعسكريةتجاريةأهمية

الغربية،واوروباورولحميا،الشماليةأمريكاب!تالجويةأ!رتا

فصلحلإذاحتىيوميا،تعبرهالتجاريةوالطائرات

فىالقطيةالموانئتخدمالتجاريةأحسفنافتئتماأصيصا

المحيط.ذلكجزردعضوعلىرومسيا

منالشماليالقطبيالمحيطموضوعأجتعاألمقالةاهذه

بعضنشاطتتناولكمافيه،البحريةوالحياةمناخهحيث

مدىعلىغمارهخاضواالذينمنوغيره!االمكتشفين

نفسهاالشماليةأعطبيةاالمنطقةوصفعنأما،الحقب
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المنطقةفانظر:،المنطقةتلكفييعيشونالذينوالناس

الشمالية.القطبية

الشمالىالقطبيالمحيطشواطئتقع.والحجمالموقع

السوفييتىالاتحادويشغلشمالآ،07العرضدائرةحول

والأرض.المحيطهذاساحلمنكم000.25)سابفا(

ألاسكاأما،كم02).00بحوالىتحدهالكنديةالرئيسية

المحيطساحلعلىالأخرىهيفتقع،والنرويجوجرينلاند

الشمالى.القطبى

أطمحيطالساحليةالمياهالجزرمنمجموعةتقسم

بدءأ،هىالأبحروهذهأبحر،ممبعةإلىالشماليالقطبي

سيبريابحر،اللابتيفالكارأ،،بارنتسجرينلاند،بحرمن

الواقعةالقنواتأنكما،البوفورت،التشوكتشي،الشرقي

المحيطمنجزءابدورهاتشكلالشماليةالكنديةالجزربين

الشمالي.القطبي

وغربيشرقيالأطلسيبالمحيطالمحيطهذاويختلط

المحيطينبينبيرنجمضيقيربطكذلكجرينلاند،جزيرة

.والهادئالقطبي

كم،.0054حواليالقطبيللمحيطاتساعأقصى

بينالواقعهواتساعوأقلوالنرول!ألاسكابينيقع

يفصلهماالمساحتانوهاتانتيمور،جزيرةوشبهجرينلاند

كم.000/2حوالي

الشماليالقطيالمحيطعمقمتوسط.المحيطيالقاع

القاريوالفريز،القاريالفريزيضموهو،ام،033يبلغ

،القاراتحولكثيرةأماكنفىبالماءالمغمورةالأرضهو

الفريزومعظم.بالمحيطمكانأعمقوهيالهاويةيضمكما

يمتدوهوالماء،سطحتحتام05منأقلعلىيقعالقاري

ألاسكاشمالفيأما،كمأ،006إلىروسياساحلمن

منأقلالقاريالفريزعرضفيبلغ،الكنديةوالجزر

)جمعجروفتوجدالفريز،ذلكحافةوعلىكم،002

الفريزاتوتغطي.بالقاعتحفالماءتحتهائلةجرف(

وجدوقد،الشماليالقطبيالمحيطمساحةثلثنحوالقارية

تلكتحتالطيعىوالغازالنفطمنرسوبيةطبقاتالمنقبون

القارية.الفريزات

اللجج،أوالهاوياتبالأحرىأو،الأعماقمنكثير

000.3!،يتراوحعمقعلىالس!تحتتوجد

وتقع،مه!ء..حوأليفهيبقعةأعمقأما.م.073و.

فيتقعالجزرمنمجموعةوهيسفالبارد،منالشمالإلى

وترتفع.الشماليوالقطبالنرويجبينتقريباالمسافةنصف

تلالأما(،الصورة)بأعلىلدزاسمعليهايطهلقالمكشوفالماءسمساحاتمحدثا،الصيففصل!ييتكسرالشماليالقطبيالمحيطفيالثلج

فصلفيتتجمد!إنهاالليدزوأمابعفى،!وقبعضهاالثلجقطعوالرياحالتياراتتدفععمدماتتكودفإنهاالصورةمؤخرةوسطفىالظاهرةالثيج

الربيع.فصلحلولعندأمتارثلاثةالثلجسمكيبلغوقد.الحريف
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لومونولحموف،جبالسلسلةتسمىالماءتحتجبالسلسلة

وتمتد،م000.3بحوافياللجأوأ!اويةامنأعلىوهي

أطوشماإلسميرحزيرةد!!كمأ،005الس!سلةهذه

منتصعدانأخريانسلسلتانوثمة!عيبريا.جزرمحطقة

القطبيالمحيطش!عطسلسلةوهما،القطبيالمحيطقاع

توجدأضلاتاأصسلاسلاححذهوب!!أغاأأ!جباو!علسلة

الغور.عميقةمستعرضةصعهوأط

المحيصأمنالختلفة!نالأمااتختلور.الممائيطالكتل

كثيرويضع،الحرارةودرجةالملوحةفيالشماليالقصبيأ

ماء-أهكذا:أغطبياالماءل!ض!!تبويباالمحيطاتعلماءم!

المحيطماء3-الهادئالمحيطماء2-القطبيالسطح

أغطب.اقاعماء4ال!طلسي

تبلغم،45حواليعمقإلىيمتدالقطبيالسطحماء

أمام(،1)الصفرتحتواحدةدرجةالصيففيحرارته

م(.52)أصفراتحتدرجت!تحرارتهفتبلغالشتاءفي

نأوبماالشتاء،فصلفيسع!إلماءمنجزءويتجمد

التيتلكمنأقلالملحمنالثلجيحتويهاالتيالكمية

الأكثرالماءإلىينجرفالملحفإنأسذا،نفسهالماءيحتويها

-!بر?!ء--?-،----خعلمحمتء-ت!ك!ضتجر*--س"3كا--3--!ص.1--ء9!ء-3ح--يم

لي(ألدطدي)المححطاطك!!د3جئ!ض!---.؟3--7!-كا!برخ!عط--ىء-ع!كائخ!يخر3!7-خ

)شو(اداءاعم!!ئجبهو!برص-ع-؟"صلا!"-لألألاتم--ء-أ!دفيد-ء-مخآدأن33--،.*-صصبى!-كا:

م002إلى.-----غحرك!--ضأنكورفيخشء-لوم-؟-3ءكرا0سكا

...أ**..:-سءلأ-"-7لآلم3-رأليرترزلص----كر+ثحماوخؤت!ش!لىخ م22002ح!؟-!--لآ*-كا-.!كولصك!

4مصأعمقأ---كاممث-بنك!بد6حس!ااس!ا!أ---ل!هقآ--+-لاا--ممس
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الواقعةالأرا!يمنكثيرتتحلصالقصيرالقطبيالصيففعلأثناءفى

.بافيتحزيرةوابروهو(،الجليدية!الأنهارالمتاللفع!ط

أقلماءمكوناالثبيذوبصانالصيففصلفيأماعمقا،

يتجمد.لمالس!إلذيبماءفيختلطكبيربمقدارملوحة

ملحهيكونالقطيالسطحماءفإن،العمليةهذهوبسبب

نسبةعلىالمحتويوالماءعمقا،الأكثرالمحيطماءمنأقل

ملوحة،الأكثرالماءمنأق!!وزنهيكونالملحمنقليلة

وزنا.والأثقلالأعمقالماءفوقالسطحماءيطفوولذلك

المحيطذلكضفةعلىنجدهاالهادئالمحيطمياه

تحتوتقع،الثلجيةأ!مونوسوفجباللسلسلةالملامسة

بدرجةأم25حواليعمقإلىيمتدحيث،السطحيالماء

م(.51)-الصفرتحتفقطواحدةحرارة

جبالسلسلةجانبيعلىتقعالأطلسيالمحيطمياه

ماءتمبتالأطلسيالجانبوعلى،لومونوسوف

مياهتحتفتوجد،الهادئالمحيطجانبعلىأما،السطح

المحيطمياهوتمتدقليلا،ملوحتهتقلالذيالهادئالمحيط

درجبنحرارتهوتبلغ،مء8.حوالىعمقإلىالأطلسي

تقريبا.مئويتين

)أعلى(،توبخبانجيرممرتكونوقد.الثلجمنأحثمماليةاالقطبيةالدائرةلي

ويقع،ملوحةالقطيةالمياهكتلأكثرالشماليالقطبقاع

حرارتهمعدلويبلغالبحر،وقاعالأطلسيالمحيطمياهبين

م(.51)-الصفرتحتواحدةدرجة

أنهارهيئةعلىالمحيطماءيتحرك.البحريةالتيارات

المحيطشمالتيارويحمل،تياراتتسمىعظيمة

والنرويج-آيسلندابينفيماشمالآيصبالذي-الأطلسي

وجودعنالمسؤولوهو،القطبيالمحيطإلىالأطلسيماء

وحوالي،الثلجيالبحريدخلالذيالماءمن%06حوافي

الهاد!ئىالمحيطمنالماءيحملتياريغذيهالماءمن%35

بيرنج.مضيقبومعاطةشمالأمتجها

الذيالماءمن%06حواليجرينلاندشرقتياريحمل

فييجريوهو،الشماليالقطىالمحيطغادرقدي!صن

مضميقحتىالجزيرةتلكساحلمحاذياجرينلاندبحر

المحيطمنالمتدفقالماءمن35%حواليويتحركديفيز.

الشمالية،كنداجزربينالشرقيالجنوبجهةإلىالقطبي

ديفيز،مضيقفىالشرقيجرينلاندبتياريلحقالماءوهذا
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المحيطاستكدثافات

القطبي

التيالطرقرموز

المستكشفونسلكها

مأ؟1لمأ)هـلصابأ!رولبشر

.أمث/61أ-د69)ثولحدا(،زشر----

م121/1-1/\12/(اهـوك):لبر--.*ء3+

مأل،/1-1،/4ء()رلطالباالكلب!لر

م91/د4-1\/؟((لحالرلطا)كلور!ا----

م1\/17-1\/7\/(لسوبدا)لشلدلورد---"-،

مأ16\لما-\لم12)المرودح(دشر--.

ع6011-3011(للرويحا)سدموثأ-3--

كلأ601-011لم1المنحددأ)الىلالاتلبري3--

م211ألإا()إطعوسل*صكا

مأ9؟و9(أمزدكدهاا)الممالنهدلودللر

ميل00001

يها

الأطلسى.المحيطغربيشممالفيلبرادورتياربذلكمكونا

المحيط.انظر:

يهثملاصشمالي،االقطبيالمحيطفي)الجليد(.الثلج

الجبالثلوجوكذلكالمتجمد(البحر)ماءالبحريالثلج

الذيهوهذاالبحروثلجالمتجمد(.العذب)الماءالجليدية

يبقىالثلجوهذا،المحيطفوقالذيالثلجمعظمايشكل

يذوبكدلك،الشمافيالقطهبعندالعامطوالمتجمدا

الصيف،فصلفيالساحلقربالبحرثلجمنكبيرقدر

الدقيقةالثلجبحبيباتيغلظالماءفإنالخريفحلإذاحتى

سطع!الثلجمنملساءملاءةتت!ضنوعندئذ،فيه

المحيط.

أمتارثلاثةالبحرثلجيبا!ممكربماالربيعولحلوأ!

الساحل،قربالمترأعشاروثمانيةومترا،المحيطوسطفي

الانكماشإلىوالرياحوالجزروالمدالتياراتأدتوربما

عليهاأطلقالتيوهي،هائلةجليديةحبالسلا!علوت!صين

كتلةأوقطعةتنزلقوقد،الفماغطةالجبليةالسلاسلاسم

،الطوفالثلجيسمىمامحدثةأخرىقطعةالثبكلىمن

بعضعنبعضهاينفصلأجزاءإلىالثلجيتفتتوقد

وقد،أضلجياالحقلعبربالقنواتتعرفالماءمنبمساحات

عاليةأصواتإصدارفيالثلجيالحقلتف!صكيتسبب

.المدويبالرعدشبيهة

ثلجيةجبالعنهاتتمحض(الجليدي)النهروالمثلجة

بعضهامتراكمالثلجمنألواحالأخيرةوهذه،ثلجيةوجزر

الثلجينفصلعندماالقطيةأضلحيةاالجبالتنشأ.بعضفوق

الثلجيةالجزرأماجرينلاند،ساحلعلىالثلجيةالأنهارعن

جزيرةمنالبحرداخلتمتدالتيالثلجألواحعنتنتجفإنها

ماإلىالثلجيةالجزيرةسمكيصلوقد،أصشماليةاإلسمير

هذهمنالكثيرويطفو2،كم052وتغطي،م06علىيربو

عدةالشماليالقطبيالمحيطفيالثلجمنالهائلةالكتل

.فيذوبدفئاالأكثرالماءإلىينزلقأنقبلسحوات

،البرودةشديدالشماليالقطبيالمحيطمناخ.المناخ

معدلهاويتراوحصفرا،يبلغيوليوشمهرفيالحرارةومتوسط

الصفر.تحت54و.053بينماينايرفي

فصلأسابئفىعدةالأفقافوقباقيةالشمستظل

تطلثيهالابأسابئمظلمةيأتيالشتاءأنبيد،الصيف!

الضياءبفعلتتاكقماكثيراالشتاح!وسماءأبدا،الشمس

انظر:.الشمالىالضياح!أوالقطبيالشفقفيالمتوهج

الفلق.

ئالها"لمخطا31.!ا3****!!"!؟إ"صأ!9"0-.؟33%قي-.ة،!"بر/اولا-:؟6ر*لمح!7--

691!بم!1صإعخحز!لأ؟.تورنج"أ"

م.وء1!!\\-%.برمملائرزجريرلنمب!س!س!كم!ثجالي!ء-حص

-افيأ،01كودياك!/لمصئشسزر-كليما؟.-ص!خبما.لإ؟6سكا---جلآضكافسالك!:ر/أصص!س

حلا--ح!حبخرحلم(-لمحص-لا.لابرحك!-نو-.س-!:-تبمفلأجموو!صسىءشححرباروفسكحأأ!يى

؟.ص+3?.-؟لى؟-ن!س2!؟لميخ!!ل!ررى--!الصين مممحبرنحر،-حت!ححخ-سءء-بم*أشبه-جررل!ع!كسبال!ييم*اوكهو

ص.!ء،صنرلا--دحس!ص(!ايخدذ!!بملحت

حمس-حسع!ع!5لاكحححص3.!//\كا!لر!-

داصا"/ص781؟!قورفثشند..7

لوص.!ربرحفأ!ص-،:

.لجرىص3\..ر

-ادلى!؟،!/!/ءلا1+صطميرد!رر!!يرخألأ

أقرظكاثثطلدةلا!لم*لمحرو؟كأ،كما

"رش!ألمكولع)،.؟"-ص؟ائشم!دض3ائعحثخثحدالمحطشرلنب-!فيبركألم"5!1!
ىعحركنهـداصا--6أ*كلالر-ع!!

تشلرشل-أ-ا!ول6ير--.!ير.ثاسر!لإور!ص!ااسدا

ص--ساحس!ير،!.!"!6جرير،آ.*خة

صحكسضبرء!حمحسص!اءص؟!مك!!حثا*ر-3لمح!حمتي!م!يت!!لدلمء1/ا6!-*-،!،،ا!*لم!لملمئمهوجشحصكخ!تج!--

؟ولأاعحمح!!-)!يم!-3السماليصبرد!ط!7!!فى

!ص!ركا!(-حمم6لح!-.ح!7شيخئيلاى!بر.ء9؟!*1ثرالبرحرراكأ!خإ:زآسحص

لملمهدغنأ

د؟رز)ص!2أى-،ءلأغابملأ!لآكولوملكرربرط--راس1ر)حوربصح.ء3-لملأ-"!-كا

ثمم!ء9!!3لم
21ح!ء-ى-لأ-*حر--!*!

نماجرير؟س-.!لم2أفئ2ءلح!لم!ص /*/!اصل!!لبهماح!رحم!ك!:ء

وفي!1لمالنددآكا)في!*،6بم!البما6ر"%33\أا!ر!ز!آ!ر/

وركمصءصلم!*،+!:)

للولمح!و!ح!3!لمثلا!رو---*-؟ء-!1!بمبر!رسلسآبرحركر*ا.حمهكزث!

!طزر-/ام*--391!/أبمابر!قي

.،/ا-1-أ+نتسا

!!لتلمجولم!لأسا*!ا%لآخلاآلللمء!ب!وا
كيلم،لمكاع5/برس---ء؟ضكرء.ء-ك!حم!حلأبم!

لأطلسىاالمحلض!يخط!ر/1ح!ص،بم؟!ص!1بر،!*لمطا!،أول!با

.-برووبؤيطانلاهـء؟-/هـ1كا3لم
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مثلماالتساقطمنالقليلالشماليالقطبيالمحيطسلقى

فيالسنويوالتساقطاتساعا،الصحاريأكبربعضتتلقى

ويسقطأقل،أولممم25يبلغالمحيطذلكأجزاءمعظم

الصيف.فصلوالثلهيالمطرمعظم

جدادقيقةوحيواناتنباتاتتعيش.المحيطفيالحياة

عددولكن،الشماليةالقطيةالمياهفيالمائيةالعوالقتسمى

فيموجودماهومعمقارنةقليلايعتبرالكائناتهذه

فيولايوجد.القطبمنالجنوبإلىالواقعةالمحيطات

وهي،السمكمنأنواعبضعةإلاالشماليالقطبيالمحيط

الشاريسمىالتروتةمنونوعاوالهلبوتالقد:تتضمن

الحيتانأما،المائيةبالعوالقيتغذىوالسمك.القطبي

الحيتانبعضيقتاتكما،والسمكالعوالقفتأكلوالفقمة

اسمعليهايطلقالتيمن،المائيةالعوالقمنكبيرةكميات

الفظحيوانغذاءمنمهماجزءاالمحارويشكل،كريل

الضخمة.العنبروحيتانالملتحية،والفقمة

الفقمة.الثبوتصطادعلىفتعيشالقطبيةالدببةأما

والهلبوتالقدسمكالروسالصيادينجماعةتصيد

صيدأساطيلفعلتكذلكوكارا،بارنتصبحريفي

الشماليالقطبىالمحيطفىالدولشتىمنالعاملةالحيتان

القرنمنالثمانينياتفيتجارياالحيتانصيدحظرتمحتى

.الحوتانظر:.العشرين

هذهبدأتربما.الشماليالقطبيالمحيطاكتشاف

القرنأواخرفيبيثياسالإغريقيالمكتشفبرحلةالعملية

خاضعواالفايكنجأنالمؤرخونويعتقدالميلاد.قبلالرابع

.الميلاديالتاسعالقرنفيالشماليالقطبيالمحيطغمار

عددأكتشف،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةفي

بحثهمأثناءالشماليالقطبيالمحيطالأوروبيينالتجارمن

وكانوا،والشرقأوروبابينيصلقصيرتجاريطريقعن

وأوأوروبا،اسياشمالفيشرقيشماليممرعنيبحثون

الشمالية.أمريكاشمالفيغربيشماليممر

بأكمله،الشرقيالشماليالممرعبرالأولىالرحلةأما

تلكقادوقدام،987و1878عاميفيتمتفقد

نوردإريكأدولفنلزاسمهسعويديمكتشفالحملة

معفينةالأولىالرحلةأكملت،ام609عاموفينشلد،

الممرطريقعنأموندسنالنرويجيالمكتشفيقودهاكان

،سنواتثلاثهذهرحلتهواستغرقت،الغربيالشمالي

.كبيرةتجاريةقيمةذايكنلمالممرينمنأيالكن

لأولالشماليالقطبإلىالوصولفيالفضليرجع

الأمريكية،المتحدةالولاياتبحريةمنبيريلروبرتمرة

وقدالإلحمكيمو،منوأربعةهنسونماثيومساعدهومعه

سنةفىالشماليالقطبثلوجمنطقةبيريمجموعةعبرت

.أم909

وعلىالمحيطاتعلماءمنفريقبدأ،أم398عامفي

أول،نانسنفريتوفالنرويجيوالعالمالمكتشفرأسهم

مدتهارحلةوفي.الشماليالقطبيللمحيطعلميةدراسة

عنالبياناتمنطائفةيجمعأناستطاع،صمنواتثلاث

فيه.الحيوانوحياة،وطقسه،وثلوجه،وتياراته،المحيطقاع

منذالقطبيالمحيطالسوفييتيةالتجاريةالسفنجابت

الموانئتسقخدموهي،العشرينالقرنمنالتلاثينيات

وليناكوليمامثلسيبريا،فيالأنهارمصابعندالواقعة

وتعودالصكمناعيةالمنتجاتسيبرياإلىوتحمل،وينيسيوأب

إلىومعادنهاوأخشابهاوفرائهاسيبريابسمكمحملة

السفنتلكويصحب،الهادئوالمحيطأوروباموانئ

لاجتيازالسبلأيسرعلىتدلهاوطائرات،ثلوجكسارة

الصععب.الجليد

العشرينالقرنمنوالخمسينياتالأربعينياتفى

عسكرية،قواعدوكنداالمتحدةالولاياتبنت،الميلادي

وكنداألاسكالأقاليمالقطبيالساحلعلىرادارومحطات

من،الثلجوكساراتالتجاريةالسفنوقامتجرينلاند،و

لجلبالشماليالقطبىالمحيطفيبالإبحارالدولتينكلتا

عاموفي،المواقعتلكإلىالموادمنوغيرهاالبناءمواد

أولنيوتيلسالنوويةالأمريكيةالغواصةأصبحت،أم589

لحرية،تلجيةكتلةوتقئفوقالعلماءلديرهاقطبيةأبحاثمحطة

هوائيلمركيبمجدولأسلكايححلالصورةمقدمةفيالذيوالرجل

للمدياع.
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أنحوامحمةاتلككانتو،الشماليالقصبأإلىتص!!!عفينة

الثب.تحتتسير

الأمري!صونارأصسوفييتارال!صديونأحلماءاصاحب

أتحصي!االمحيطأإوالعس!صصةالتجاريةبلادهمحملات

نجوساطةالمحيصأدراسةصتتم!شواالزمروبمرور،أصثممافيا

لذأ!كي!خن!واأآو،أحوا!هماتواأخجاريةاوالسفنالطائرات

علىأجةآجويةومراصدألحاثتمحماأأنشأواب!

التلجية،الأدحراعلىرالثلوخجزروعلىالجزرمختلف

القطهبىالمحيطعلىأضعر!اتضاعفأنذلكتمرةكانتو

الشمالي.

ا!شطاعأطيلادياأعمث!ر!تاأغرنامنالخمسينياتفيو

أصسلسلةيصةأ!يرسمواأن،السوفييتتالمحيماأعلماء

أ!مونوسوف.أ!جبا

أتحصباشيالصقص!اعنالمتوضدأطعلوماتاساعدت

أ-،ا!ااصعدذمناطهتيالجوجةالأرصاداعلماءأحشمالىا

بدأصذأصك.أ!أسشمااص!أ!ادمةاباشوالرالتنبؤعلى

شرثتيارشيأضلىاعنأعدتاختيأضقاريرادراسةالمالأحون

شمالفيوتقلباتهالجليدبحا،تالتنبؤبغيةجرينلاند

المتحدةأ!لاياتااممتخدمتالسبعينياتوفي،الأطلسيا

أخلوجاحركاتحولالمعلوماتبادللتزوالصناعيةالأقمارا

الطقص.واختلاف

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

يتوثض،!سرلافياصتححاااغص!ااأسداور،س!ولموأ

إرجىإ:نىإأط!احتلد،رإممهافيةاح!احصت!ودىا!إدورودهـت،بيري

اح!صسور!أتيهى،صه!امحيصأرولبرا؟تيار

احصيااصتمالىااهـصرالحليديالحما!

أيصدقالذيالاسماهوالجنوبيالمتجمدالمحيط

(.الجنوبيأعطب)1أنتارحضي!طبقارةالمحيصهآالمياهعلىأحيانا

محيطاتشكللاالمياههذهإنالجغرافي!تبعضويقول

للمحيطالجنوبيةالأجزاءامنأسالمماتت!صونلكمهامنفصلا،

الامتدادهذابعضثمويسمي.والهادئوالهنديالأطلسيا

الجنوبي.المحيطأصمأحاباالمحيطالماءمن

منأعرضافيالجنوبيالمتجمدالمحيطيتفاوت

وأنتاركتيكاالجنوبيةأمريكاطرفب!تكمأ)001

أحممص!أثايتجمدإصريقيا.طرفعنبعيدا،حصم؟863و.

فيمت!ضلىثلجإلىويت!ضسرأحشتاء،افيأنتار!ضي!صاقرب

أء.ل!تأغمةامسصحةاثلجيةجبالوتنحر!.الصيف

المحيصألهذاالمت!ضل.التلجمنأحثممالاإلىم003إلى

تقريبا.ثابتةم52حرارةدرجة

حولالساعةعقارباتجاهفيالغربيةالرياحتدور

منوقريبا.الحارفأخربيةاالرياحتيارمكونةممتيكا،أنتار

عكمي!جمارظشرقيةريماحتيمارالشرقيةياحأاتكودأغ!ارةا

علىتلتقيالذيالخطويسمى.الساعةعقارباتجاه

الأنتاركتيكي.بالانفراجاسمطحيةالتياراتهذهامتداده

ويحدد.الشمالإلىبعيدافيقعالأنتاركتيكىالالتقاءأما

الدافئةالاستوائيةالمياهعندهاتلتقىالتيأخقصهآاالخصأححذا

درجاتالالتقاءعندفجأةتتغيرر.أساردةااعصبية11المياهمع

المحيطية.والحياةأصسحبات!صيماتو،الحرارة

المحيط.؟ركتيكانظأ:أيضاانض!!

ظهرعلىمائيمسطحأعمهتوأكبرا!دئا!

المحيطهذافيالقاراتجميعوضعتولو،الأرضا

آ!مياقارةحجمفياخرىأغارةم!صادلهظاولوسعها،

نحوالهادئالمحيطويغطي.العالمقاراتأكبرهيالتي

الجنوبي،المتجمدالقصبأمنيمتدفهو،الأرصاسص!أثثلث

وتصل،الحارةالمنطقةشيأ!داشئةاالجزرأصئابضويرتصم"

إفريقياقارتيماعداالقاراتحميعسواحلىأمياحعهباإ

ماجلانفردينانداكبرتغالياررضشففأفعندماهـهـرو

الباسفيكىالمحيطا!معليهأطلقأحجير،االمحيطمذاعلى

لعدةخفيفةرياحتدفعهماجلانفيهأبحروقد.أ!ادئاأي

تتراقصوالدلاشينالطائرةالأسماكخلالهاشاهد،أسابيع

ليسالكبيرالمحيطهذاأنغير.الدافئةالهادئةمياههفي

شتهبشديدةثورةيثورأنالممكنمنإذدائما،بالهادئ

سطحعلىدماراأحواصفاأشداععسيحةاأرجائهمنن

السفنأساطيلتدمرفيهتمراشتيأضايفونافأعاصير.ا،رص1

،الزلازلتؤدممبح!ما،الأرضباالجزرمد-يوتسو

الموجاتحدوثإلى،أاللأرضاتحتاخبراكينوثورالات

هذهيباإرتفاعوأحياناالمديةالموجاتأر،أجةالزلزاأجحريةا

تماما.سبيلهاتعترضاكتيالجزروتغمر،م03الموجات

قمموبعضهاالجزر،آلاف،الهادئالمحيطفيوتوجد

الاخربعفعهاويت!ضنالبحر،قاعمنتبرزبر!سانيةأ!جبا

قممعلىمنهاال!صيريرتكزأضيا،المرجانيةالشعابمن

فيالمتفرقةالصغيرةالجزرمئاتوتششرالماء.تحت

مثلوتقع.الهادئالمحيطمنوالجنوليةأ!سطىاالمنطكقتين،

اليابان:مث!ىالجزرمنعددمنأ!تتأاشتيأجلاداهذه

عددويوجد.وأسترالياآمميالممواحلمنأغربباوالفلب!ت

.الهادئالمحيصأوجنوبيشرقيالجزرص!قليل

مناخهحيثمن،ذاتهأ!ادئاالمحيطالمقالةهذهتتناول

انظر:وسكانها.للجزرأضسبةباأما.فيهالبحريةوالحياة

.الهادئالمحيطجزر

وأمريكاأجةالشماأمريكامنكلتعد.والملساحهالموقع

آسيامنك!!وتقع،الهادئأطمحيطالشرقيةالحدودالجسولية
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الهادئالمحيطبيرنجمضيقويصل.منهالغربإلىوأستراليا

.الجنوبإلىأنتاركتيكاقارةوتقع،الشماليالمتجمدبالمحيط

خطمنبالقربلهاتساعأقصىالهادئالمحيطيبلغ

عرضهيباحيثالملايو،جزيرةوشبهبنمابينألاستواء،

وتبلغ،العالمحولالمسافةأخماسثلاثةأي،كم42؟...

فيوينقسممردغ،متركيلومليون181نحومساحته

الهادئالمحيطإلى-الامستواح!خطعند-الخرائطبعض

الجنوبي.الهادئوالمحيطالشمالي

المحيطسواحلتعد.الساحليةوالمياهالساحلخط

الجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكامنل!صلالمتاخمةالهادئ

الكبيرالمدخلخلئثاليفورنياويعدنسبيا،مستوية

أ!سواحلاأما.الشاطئعنبعيداالجزربعضوتقعالوحيد،

المداخلوتشمل.مستويةغيرفهيأطمحيطالغربية

الأصفروالبحر،اليابانوبحرالصينبحرمنكلاالساحلية

.والخلجانأوخوتسكوبحر

نحوالهادئالمحيطعمقيبلمتوسط.المحيطقاع

ويحترى،الإطلاقعلىمستوغيرقاعهولكشم،0093

تسمىعميقةومناطقونتوءاتالماءتحتجبالعلى

أخاديد.

،الهادئالمحيطوغربأواسعطفىالجبالمعظمتبرز

إلى-عامةبصفة-تمتد،الجبالمنسعلاسلت!ضنوهي

معلسلةأعلاهاويشكل،الشرقيوالجنوبالغربيالشمال

الجبالهذهمعظمأنالجيولوجيونويعتقدالجزر.من

.خامدةأونثمطةبراكين

أمري!ظإلىأنتاركتيكاشمالمنيمتدضخمانتوءهناك

بنتوءالمعروفالنتوءهذاويرتفع.المكسيكجهةالشمالية

م-)0.3و.أم،005بينماإلىالهادئالمحيطشرقي

ع!ىالبركانلثوراتنتيجةنشأوقد.المحيطقاععن-تقريبا

الجزر.بعضمنهاالقليليشكل،الجبالمنعددالنتوءهذا

منالقريبةالمناطقتلكالهادئالمحيطمناطقأعمق

الجزرسلاسلتحدالتيالأخاديدتتضمنوهي،الساحل

جزرمنبالقربكذلكالأخاديدوتقع.المحيطغربيالواقعة

لأمريكاالغربيالساحلمنبعيدةمسافةوعلى،ألوشميان

فيالأخاديدمعظمعمقويبلغ.الجنوبيةوأمريكاالوسطى

فيويوجد.م!9...وم6لأ...بينماالهادئالمحيط

حتىعرفتمنطقةأعمق-غواممنبالقرب-مارياناأخدود

.أم330.1عمقهايبلغإذ،محيطأيفيال!ن

القاراتمنكلشواطئطولعلىقاريرصيفيمتد

الماءعمهىيزيدأنيندرحيث،الهادئالمحيطيحدهاالتي

كلامتدادعلىنسبياالرصيفهذاويضيق.أم08على

علىيتسعولكنه،الجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكامن

وأ!شراليا.اسياطول

حفرتوقد،للمعادنمخزناالهادئالمحيطقاعيعد

القارية.الأرصفةعلىالنفطآبارمنعدداالنفطشركات

الكوبالتعلىتحتويصخورالقاعمنكبيراجزءاوتغطي

منبعديستخرجلمأنهإلا،والنيكلوالمنجنيزوالنحاس

اليسير.النزرإلاالفلزيةالثروةهذه

تياراتمعظمتتبعوالجزر.والمدالبحريةالتيارات

فيالساعةعقاربحركةباتجاهدائريانمطاالهادئالمحيط

لحركةمعاكصوباتجاه،الأرضيةالكرةمنأصشمالياالنصف

التياراتهذهوتؤثر.الجنوبيالنصففيالساعةعقارب

فعلى.المحيطتحدالتيالأراضيمناخعلىكبيراتأثيراالبحرية

الدافئةالاسعتوائيةالمناطقمناليابانتياريأتي،المثالمحبيل

ينشركما،اليابانيةللجزرالدفءجالبا،الشمالنحوويتجه

ويساعد،المحيطعبردفئهمنبعضاالهادئالمحيطشمالتيار

كندا.وغربيألاسكاجنوبىالمناخاعتدالعلى

لأمريكاالغربيالساحلعلىالباردبيروتياريجري

البرودةإلىالتيارهذاعنالناجمةالرياحوتميل،الجنوبية

إلاصحراء،إلىالساحلمنكبيراجزءافتحي!!،والجفاف

.كثيرةأسماكالباردةمياههفيتعيمشأنه

امتدادعلىوالجزرالمدمنضخمةموجاتتحدث

لكوريا-الغربياسماحلمنمسافةفعلى،المحيطسواحل

يتراوحبمقدارالمدأثناءالمحيطعمقيزداد-المثالسبيلعلى

الجزر.أثناءعمقهعنمقر9ومتر6.4بينما

كثيرةأجزاءفيالبحريةالحياةتزدهر.المحيطفىالحياة

الحيةالكائناتملايينالتياريجرفإذ،الهادئالمحيطمن

مثل،البحريةالثدساتأنكماالماء،سطحمنقريباالدقيقة

الس!،عندالهواءتستنشقوالحيتان،والفقم،الدلافين

الأنواعآلافوتعيش،الطعامعنبحثاالماءتحتوتغوص

تعيشالتيالحيواناتوتشتم!!.المحيطمياهفيالأسماكمن

وينمو،والديدانوالمحارياتالمرجانعلىالمحيطقاعفي

المحيطويعطي.الضحلةالمياهفيالقاععندأجحرياالعشب

الاسماكمنالعالمإنتاجإجماليمن%94مشوياالهادئ

ويتم.متريطنمليون05نحويعادلوهو.والمحاريات

بالقربالمحيطغربىشمالالكميةهذهنصفنحوصيد

وتضما)سابقا(.السوفييتيوالاتحادواليابانالص!تمن

ماحصميةحسبمرتبة-الأخرىالرئيسيةالصيدمناطق

الجنوبية،أمريكامنالقريبةالمياه-البحريالغذاءمنتوفره

وتشتمل.الشماليةوأمريكاآلمميا،شرقيوجنوبوأستراليا،

الفقموجلداللؤلؤ،علىالأخرىالهادئالمحيطمنتجات

والأسماكسمادا،يستخدمالذيالبحريالعشبر

الاستوائية.المائيةالمزارعفيتربىالتيالامشوائية

بارد،طويلشتاءالهادئالمحيطشماليسود.المناخ

فكثيرةألوشيانجزرأما.البرودةمعتدلقصيروصيف
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الاختباراتتساعدحيتالمسدساتمنمحتلفةبألواععملتوالتي،الصورةيسارعلىاشحاحفيالرصاصثقوببينيقارنقضائيةأدلةعالم

موبالحربمة.!ياستخدمالديالمسدسمعرنةعلىالمعملية

علىبالاعتمادوذلك،الأدلةمنجزءلكلالصحيح

ألمحققونيستخدم.الأدلةجمعيتمذلكبعد.دقيقمقياس

المستخدمةالطرقهذهوإحدى.الأدلةلجمعطرقعدة

فيالختصينثرحيثالأصاب!بصماتعنالكشفهى

وجودفييشتبهالذيالسطحعلىالبودرةمسحوقالبداية

الأصابعتتركهاالتيبالزيوتالبودرةفتلتصقعليهبصمات

السطحمنوتنقلالبصماتذلكبعدتصور،السطحعلى

البصمةتحويلعلىيعمللاصقلشريططريقعنالخارجي

بصماتأما.ذلكبعددائمةوثيقةتشكلالتيالورقةإلى

فتصورمرئيةمادةفيأوالزيتفيأوالدمفيالأصابع

البصمة.:نظرا.مباشرة

بصماتمثلالأخرىالعلاماتعلىوللمحافظة

بتصويرهاالمحققونيقومالسياراتإطاراتوآثارالأرجل

الباريسي.الجصمنللعلاماتمجسمايشكلونثمأولآ

خاصةأدواتالمحققونيستخدمالأحيانبعضوفي

يسمىبلاستيكوعاءالمثالسبيلعلىمنها،الأدلةلتجميع

الكهربائيةالمكنسةخرطومنهايةفىيثبتالمكنسةقانصة

الدليلأثرتسمىالتيجدأالدقيقةالأجسامبتجميعويقوم

أوخشبيةشريحةأورملاأوشعراأوعضليانسيجاوتشمل

الأدلةأيضاوتجمعوالطلاء.الزجاجمنصغيرةأجزاء

وإذاالصغير.الناريوالسلاحالرصاصمثلحجماالأكبر

قابلةغيرأشياءفىالجسممنالسائلةوالبقعالدمكان

علىرقعةبوضعالمحققونيقومثمعيناتمنهاتؤخذللنقل

الدليل.فيجزءكل

وإنمادليلكلمعرفةعلىفقطلاتساعدالرقاعوهذه

غيرها.عنجريمةدليلفصلعلىكذلكتساعد

أساليبعدةالشرطةمختبراتتستخدم.الأدلةتحليل

العمليةالأساليبهذهوتشمل.الأدلةتحليلأولمعرفةعملية

بعضوالشخدامالكيميائيةوالمعالجاتالمجهريالفحص

مختبراتلدىيكونماوعادة.الخاصةوالوسائلالأدوات

مثلاالطلقاتمقارنةفمجوالمجاهر.منأنواععدةالشرطة

يستخدمكماأكثر.أوالطلقاتمننوعينلمقارنةيستخدم

،المقذوفاتانظر:أصلها.وتحديدالعلاماتلفحصأيضا

هندسة.

المجهرطريقعنوالعقاقيرالمعادنالعلماءويحدد

.مادةلكلالبلوريةالمكوناتيكبرالذيالاستقطابي

وفرزلتقصيالعدسةالثنائيالتجسيميالمجهرويستخدم

الطلاء.وعيناتوالطاعةاليدكتابةلفحصوكذلكالشواهد

حيثالخطوطخبيربوساطةاليدكتابةمطابقةويمكن

منموجودةنسخةوجودحالةفيالكتابةصاحبيحدد

،المزورةالتوقيعاتاكتشافأيضاويمكن.الأصليالخط

الذيالشخصتعيينألاحوالكلفيبالإمكانليصولكن

طباعةتعرفأنيمكنالأحيانبعضوفيالتزوير.بعمليةقام

مشوهة.بصورةالمطبوعةالحروفطريقعنالكاتبةالآلة
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سكانأسلافيكونربما.الهادئالمحيطاكتشاف

المحيط.ذلكإلىأبحرمنأولالحاليينالهادئالمحيطجزر

قدآسياشرقيجنوبمنأناساأنالباحثينمنكثيرويعتقد

السنين.منالافعدةمنذالهادئالمحيطغربىإلىوصلوا

الهادئالمحيط

)متر(الماءعمق

002إلى

40006صأعمق-:-ر"

دافئتيارعس

باردتيار-

دوليهحدود

مستوىتحتالعمق1لم

البحرسطح

أميل000400060008000010002
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س!صانيشبخونأناسالأخرىاالجزرس!ش،الوقتروبمرو

ربماوالبحر.طريةىعنأجهاإقدموا،أج!تالحاآسياأوإفريقيا

بالس!صانآهلةالمحيصأفياشئيسيةالجزرمعظمأصبحت

الميالأدي.الثانيالقرنبحلول

كوكيرفالئ!صالأسبانىاألم!صشصاعبر،أم513عامصى

المحيصأشرقييشاهدبيرهأ"أوا!وأصس!!سماممرلالموادي

حيت،أطمحيصأبيهـوالأوااورصشفأجواباويعد.الهادئ

المحيصأعبر-ايضا-أبحرقدو.مجهوأ!بحرأنهأدرك

المممهالمحيصأعلىأطلهتالذي-ماجلانفرديناندالهادئ

عامأبري!حتىأم052عامنوفمبرمنأغترةافي-الحافي

عشر،أضامناأغرناوسبعينياتستينياتوفي.أم521

يطاني-أاألمدشالالأسصوأاقائد-حصكجيمسراكتشف

ا!أوي!صنربماوأعا،خرائصأآرر،المحيطمنكثيرةأحزاء

اي.هارجزرفيهابما،ائهادئاالمحيطجزريزورأورولي

احشيعةاأضخرعلىيعملو!أسديرا-أجحاراعلماءحصان

امحمصأقا3در!أوأ!-تشالنجرنيةالبريصاأاحلميةا

علىأء87د18115لم4عاميفيحصلواقدوأحملحادئ،ا

ي!تعيمم!ا!الحيةا!صائماتاصتستيررأجحراقاعمنعينات

عموتيحددونأضاساثان،اصس!تامروعلى.الأعماتا

إلىصبلىإنزالطهـيقعنأحمدحادئااطمحيطالختلفةالأجزاءا

بدأالشسري!،القردمنالرابعالعقدخلالولعن.القاع

جهاروهوالسونار،طريهتعنالعمة!قياس!أجمحاراعلماء

أصوتية.االوجاتساطةبوألماءاتحتالأشياءامواقعلاكتشاف

راسميأش!!رلائيةاالأجهزةامنعيرهرالسونارجهازمكنوقد

اثهادئاالمحيصأقامعاكم!تأحصثيرخرائصارسمامنالخرالط

أتهـيمانأفامنالأه-اأعضداممذو.أم079عاملحلول

صبمراخلاا!منالمحيصقايراقبونأصعحاراعلماءأحذ

.االلأنواامتعددةغطص!

اجحاراعلماءكريذأحشرين،االقرنسمتينياتمنذ

تلوثهاالمحيطمنكبيرةأجزاءأنتقاريرهمفيوالبحارة

اضياأ!محياالصرفمياهعلىتحتويالتيأغضلاتا

تحملهاأضياالحشريةوالمبيداتأجحر،اإنىنهارالأتحملها

علماح!اختلف!وقد.أضفطاناقلاتومخلفات،الرياح

لدرجةشديداالتلوثهذاكانإذافيمابينهمفيماالأحياءا

لعضهمأنإلا!جيرا،تأثيراالمحيطفيالحياةعلىتؤثر

مياهتجرفهاالتىالدقيقةأممائناتلاأضلوثايضرأنيخشى

مصدراتعدإنهاإد،المائيةبالعوالقتعرصوالتيالمحيصأ

البحرجة.الحيواناتمنوغيرهاالأسماكاأخذاءرئيسيا

ألمعاهدةاقانونالمتحدةالأماتبنتأم،829عامفي

وتنضمأ،المحيطاتتلوتمنالحدعلىتنصراكتي،أجحريةا

ألمياهاحدودوترسماالبحار،فيأضعدينواالصيدعمليات

قب!!الرسميةالصفةألمعاهدةاهذهتكتحسبو!.الإقليمية

د06عليهاتصدقأد

حاليا.منفدةنصوصها

مقالات

اصيوإ

،عحىهـعسكأ:حههـ

ي!-س!!هـ،ءلمحا،اكركا

ا!لأصنى!اسضا

اص!!الحر

الرحطد

بيرويار

منالرغموعلى،أسةو

الموسوعةفىصلةذات

اجاساداكيار

اكادئاامحيصا!ص

المرحاليةكأةاص

كارأحسوا

أصسحكاصاعة

الأعماقاعواحمة

حليح،ر!ااصحو!ا

معظمفإنهذا

صوك،حيمس

لدصادض،دحا!ما

لمحيصأا

حاديرا

حر،لىحايرا

المديةالموحة

!حص،لاداليا

حيثمنأصمأصعاامحيطاتثالثالهئديالمحيط

مساحتهتبيئإذوالأطلسيالهادئ!المحيص!!بعداطساحة

مساحةنصف!منأقلفمساحته.2حصممليونلا4نحو

الأحمرالبحرعلىالهنديالمحيطيط.أحمادئاالمحيط

و،العر!و،،أضفط1110أ!ااحلم!"
بحر.بحر.عميهـي-تهـ

.ا!أجسعااحليجو،ألدمان

أسترالياإلىغرباإفريقيامنأعمدياالمحيصويمتد

القطبيةالقارةحتىشمالاامحياومنشرقا،وأندونيسيا

جنوبىأقصىبينماالمحيطعرضيصلو.جنوباأنتاركتيكا

كلماعرضهويقلك!ا،0899حوافيوأستراليا،إفريقيا

قسم!ت،إلىولسريلانكاأ!نداتقسمهحيثشمالآ،اتحهنا

المحيصأعمقمعدلويبلغ.البنغالوخليجأ!ربابحرهما

إلىالمعروفةنقاطهأعمقتصللينما،م7983الهندي

ال!إتأهمأحدأغدمامنذأ!ندياالمحيصأيش!ط"

فيوالهنودوالصينيونالعربالممتخدمهفقد.التجارية

المكتشفاجتازأم894عاموفي.أسش!تامئاتتجارتهما

ماجدابنالعربيالملاحبمساعدةداجامافا!م!ضالبرتغالي

لإشريقيا،الجنوبيالوفحولدارأنلعدالهنديالمحيط

عامالسويسقناةافتتاحبعدالهنديالمحيصأوأصب!!

والشرقأوروباب!تالرئيسيالتجارييقالص!إأم986

اللاقصى.

المحيطينبينالإندونيسيةسونداجزرتفصل.ا!لوقع

هذهبديئ،المائيةالممراتبعضوتفصلوالهادئالهسدي

تيمور،وبحرسوندا،ومضيهتملقا،!صمضيهتالجزر،

إفريقيارأس!عندالأطلسيواأ!نديانالمحيصاأيلتقير

المحيطمياهمعألمداريةاأ!ندياالمحيصأمياهوتلتقي،الجنوبي

فيجنوبا555عرضدرجةعغدالباردةالجنوليالمتجمد

القطبى.الامتزاجنطاقتدعىمطقة

الهنديالمحيطذراعالأحمرالبحرالسويسقناةتربط

عدن:هيالهنديالمحيطموانئوأهم.المتوسطبالبحر
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وميناءآمحيافيويانغونوكولومبووكلكتاوبومباي

أستراليا.فىبيرثوميناءإفريقيافيالسلامودارديربان

ولمسطهوبخاصة-الهنديالمحيطيممعظمالمناخ

مياهفإن،السببولهذا.المداريالمناخضمن-وشماليه

الضبابومن،الثلجيةالجبالمنتخلوتكادالمحيط

درجةوتتفاوت.الأخرىالملاحيةوالأخطار،الكثيف

شهريبينكبيرا،تفاوتا،الهنديالمحيطمياهفوقالحرارة

الذيالتفاوتإلىيصللاالتفاوتهذالكنويوليو،يناير

.والهادئالأطلسيالمحيطينمنكلفىنجده

خطشمالييناير،شهرخلالتتراوحالحرارةدرجة

بالخلئالمحيطةالمنطقةفىم،27وم21بينالإستواء

أحياناالحرارةدرجةوترتفعالأحمر.والبحرالعربى

النصففي،الحرارةدرجةوتتراوح.م32إلىلتصل

م513والامشواءخطعندم27بينماالمحيطمنالجنوبى

إفريقيا.وجنوبيأسترالياجنوببين

فوقالرياحمننطاقاتثلاثةتوجد.الرياح

الرياح2-الموسميةالرياح-أ:هيالهنديالمحيط

الدائمة.الغربيةالرياح3-الشرقيةالجنوبيةالتجارية

ء،ءثثر!-ء6ء*يهو-ء؟كاكاكا"3!3ء..مصرترو!
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مرأستمرقيةاالشمالية)الجادة(الموسميةالرياحرتهب

بينماالواقعةالفترةفيإفريقيا،شرقيإلىالهند،عبرآ!ميا

)الرطبة(الموسميةشيا!اوتهب.بريلوأأكتوبرشهري

أعنداعمرا!أجنعااخليجوأ!ربابحرمنأخربيةاالجنوبية

أما.ا!أمياهمنبةباشصومحملةآمسيا،غربيجنوبو

بش!4!المتمرثأإأنحربامنفتهبالدائمةالغربيةالرياح

الأوقاتاأغلبصيبةمصحوالرياحهذهوتكون.دائم

منوغيرها،مدغشقرتضربالتي،العنيفةبالأعاصير

.الهنديالمحيطمناطق

جمالرياحوالمدالبحريةأضياراتاتتأثروالمد.البحريةالتيارات

ا،ستواء1خصأشماليتتحركاذ.الفصوللاختلافوتختلف

اشياحنوعحعسبأكر!اأوأصشروانحوهائ!ةمائيةكتل

حطجموبي،أ!دافئةاأجحرجةاالتياراتتتحركبينما.المرسمية

سواحلهاأصوعلىجنولالتتحهإفريقيا،نحوغرباالا!شواء،

جصيلتسير،انشرثنحواتحاححهاتغيردلكوبعد،الشرقية

أعرمميةاالىيا!جصاحب.اجا.أسزاإلىالغربيةالرياحاتجاهها

شما!لأتهبأقمبيةرياحالمنصقةإلىتدفعهلاردمائيتيارهذه

احشرو.انحواتجاههاتغيرعندماأستراليانحو

اختلاشاالهنديالمحيطشيالمدارتفاعمدىيختلف

فيعليههومماأق!يبقىالاختلافهذاأنإلاكبيرا،

مساحةأقلأ!نديافالمحيط،والهادئالأطلسياالمحيطين

ويحدث.معتدأ!ةفيهالمدحركةيجعلىممالاليابسة،ومحاط

مداهيص!!حيثالغرليأ،سشرالي1الساحلعلىمدأعلى

يرتفعلاوأحضه،ديربيقربكولييرخليجعندأمأإلى

.م.،6سوىشريمانتلعند

الأسماكباغنيأئهندياالمحيصأ.البحريةالحياة

نويهعنالأسماكاتحارةفيأهميةأق!!ول!صه،والمحاريات

تتلفحيث،المداريمناخهبسببأ!ادئواالأطلسي

.لا!فيقي!أورحا!جلىاممابسرعةالأسماك

مجملمنفقط%5بنسبةالهنديالمحيطيساهمو

المحيطمنالسمككميةتصلإذ.العالمفيالسمكصيد

ويترحص!شويا،متريطنمليون86.3حواليالهندي

نأإلاللهند،الغربيأصمماحلاعلىالسمكصيدمعظهم

وأغسطسويوأجويونيوأشعهرخلاليتوقىالسمكصيد

الموسميةالرياحأ!بوبن!ا،المحيطمياهاضواببسبب

الغربية.الجنوبية

ش!رر3علىحاشةأعمدياالمحيطتقسما.المحيطظع

بحرجنوبيمنالحافةهذهوتمتد.قسمينإلىمنتصفهعند

مخروطيةجبالعدةمنهوتبرزأنتاركتيكا،طرفإلى،العرب

الحافة،أ!ذهالجنوبيالطرفعندسطإلماء،فوقأحشكلا

أ!اقعةاكوكوسكجزرجزراالبارزةالجبالهذهوتش!ظ!

مدغشقر.شرقيتروميلينوجزيرةإندونيسيا،جنوب

ليشكلأحياناالمحيطوسطعندأصقاعاويرتفع

جينستا،نطاقمثلالضحولتدعىضحلةمناطه!

بينماوهلبانك،العربجزيرةشمبهساح!قبالة

هـمبيهت.ومومدغشت!ر

أحاديدعدةالأطلسياالمحيصأقاعفيتوجد

نحوجاوهأخدودوهوأعمقهايبلغرالأغوار،رد!

.3لا،7

طولعلىمعظمهايقع،أرضيةهزاتتحدث

،العرببحروفيالهنديالمحيطوسصأ،الحافةمنتصف!

تقريبا.الجديدةغينياغرليإلىبورماومن

الهنديالمحيطفإن،القاريالزحفنظرسةعلىوبناء

بدأتحينسنة،مليون002منذأضش!ولبابدأقدربما

تكونإلىأدىممابالتشققبانجىتدعىأجابسةامنكتلة

جزءاتكنأسمفالهند.القاريالزحفالفر:.قاراتعدة

القطببجانبتقعكانتوأش!ضها،آلذاكآمميا3قارمر

قبلآسيامنجزءاالحاليموقعهافياستقرتقدو،الحنوبي

سنويةبسرعةالشمالنحوزحفنتيجةسةمليون05

.سنتيمتراتخمسةإلىتصل

امتدادعلىالحشمرقدأغارةازحف!بأنالعلماءيعتقد

باتحاهالقاعصخوردافعا3،شكلتتخذالتيالحافة

معم.2-أبينماالسنويمعدأ!ايتراوحبسرعةحوالجها

البحر،خليج،البنغال؟العرببحرأيضا:انظر

الأحمر.

بمعلم،لبحريةالأحياءا:نظرا.علم،لمحيطاتا

(.المحيطات)علمالمحيط(،اصيعيةاالمحيا)احصالجغرا!جما

محيي،عربىابنانطر:.عربيبنالدينمحيي

الدين.

.(أم229،أهـ)341خالد،الدينمحيي

وسياسيحزبيزعيم،الدينمحييأم!تمحمدحالد

الضباطلتنظيمالأولىالخليةفيمؤسسعضو،مصري

مصر،فيأم529يوليو23بثورةقامالذيالأحرار

فيولدأم(،1459)529أصورةاقيادةمجلسوعضو

عس!ضيةعلومب!صالوريوسعلىحص!!.القاهرة

القاهرةجامعةمنتجارةأصوريوسب!صارم(،0491)

ورئيساالمساء،جريدةلتحريررئيساعم!أء(.519)

الأخبار،مؤسسةإدارةمجلسورئيس،أجوماأخبارلتحرير

المركزيةاللجنةعضوكاد.الشعبمجلسفيوعضوا

التجمعلحزبالعاموالأمينالعربيالاشتراكيللاتحاد

انتخابهوأعيدأم()769الوحدويالتقدميالوطني

لمجلصرئيساأم(،)859وفيأم(089)فيباللإجماع
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ونائبا،الصحفيينلنقابةوعضوا،الأهاليجريدةإدأرة

حركة:هيمؤلفاتله.العالميالسلاممجلعي!لرئيس

الدينأم(بم)659والتكوينوالمنهجالفكر،السلام

أتكلم.الان،لاوفاقانفراجبموالاشتراكية

منالعديدفيوالدراساتالمقالاتمنالكثيرأيضاوله

صائزعلىحصل.والأجنبيةالعربيةوالمجلاتالصحف

دولية.وميداليات

أهـ،935-؟)عبدالقادربنالدينمحيي

محييبنعبدالقادرالأميرابنالدينمحييأم(.049؟

ولدجزائريسياسيزعيم،الحسنيالجزائريالدين

وأقبلوشهور،سنينثمانيابنوهوالقرآنحفظبالجزائر.

وتتلمذ.الإسلاميةالعلومأنوأعشتىفيالمتونحفظعلى

العلماء.خيارمنجملةعلى

فرنسابينقتالوقعأح!871أهـ،287عاموفي

ببالخص!!،الأولىالاشهرفيلألمانياالنصرآلولماوألمانيا،

الدولتين،بينستطولالحربأنالدينمحيالشيخ

ظلمومنفرنسامنالجزائروطنهلتخليصفرصةفانتهزها

ومن.المصمريةالديارإلىالزيارةبقصدفتوجه.ألاحتلال

حاكمهافأكرمه،تونسإلىتوجهالإسكندريةمدينة

منيتمكنلمالقطر،ذلكفيذكرهشاعولماباشا.صادق

رسالة،مائتينحوالجزائرلرؤلعماءفحررالجزائر،إلىالتوجه

تونسمنوأرسلها.قدومهعندفرنسالمحاربةيتهيأوالكي

إلىالرجوعقصدلهمظهراالباشاودعثم.خفيةالرسلمع

بزيفيهاوتنكر،مالطةإلىفتوجه،الشاميةالديار

متاعهأرسلوهنا،الغربطرابلسإلىوتوجه.الدراويش

متكبدابراهووتوجه،قابسمدينةإلىالناسبعضمع

الجزائرية،الحدودقربالجريدبلادإلىوصلأنإلىالمشاق

.للناسنفسهأظهروهناك

ولىاضوا،الجزائررؤمماءإلىكتبهوصلتوعندما

ضدالثورةإظهارعلىواتفقوافتراسلوا،قدومهينت!وا

.مكانكلفيالقتالنشبأنلبثوما.الفرنسيينالمحتلين

وبينرجالهبينووقعتجميعا،بايعوهإليهماوصلفلما

مواقععدةفينصراوحقق،عديدةمعاركالفرنسيالجيش

التونسية.الحدودوقربالجزائرشرقيفي

كثفت،بالصلحالألمانيةالفرنسيةالحربانتهتوعندما

جيوشعهافنقلت،الجزائريالجهادلإخمادجهودهافرنسا

إخمادمنفتمكنتالجزائر،إلىألمانياتحاربكانتالتي

ثانية.الشامإلىفانسحب،الجزائريالدينمحيالشيخثورة

المعدوماتجمعالرئيسيةمهمتهاوكالةالمخابرات

والعسكريين.السياسيينالبلدلقادةوتقديمهاوتقويمها

اتخاذأجلمناسريةالمعلوماتيستخدمونالقادةوهؤلاء

الخارجيةوالشؤونالحربفيالسياسةوتصميمالقرارات

وألحكم.

يعنىأحدهما:الخابراتمننوعانعامبوجهوهناك

ويقومها،الأجنبيةوالمو!سساتالبلدانعنالمعلوماتبجمع

الأخرىوالأعمالالتجمسر،ضدالأمةعنيدافعوالثاني

يتمثلالخابراتمنالنوعوهذاالبلاد.إضعافتحشهدفالتي

التجسس!.مكافحةوكالةأوالخابراتمكافحةوكالةفي

خفيةعملياتفيالخابراتمكافحةوكالاتبعضوتشارك

مصممةسياسيةأنشطةسريبشكلتتولىأنهاأي)سرية(

أجنبية.بلدانفيالأحداثمجرىفيللتأثير

خلالمن،كثيرةسريةمعلوماتعلىالخابراتتحصل

ومراقبة،الصناعيةالأقمارمنمأخوذةصورفحص

تحصلوكذلك.الإلكترونيةللاتصالاتالختلفةالألثمكال

المتاحةالمنشورةوالمواد،البحوثخلا!منالمعلوماتعلى

والجداولوالجرائدوالمجلاتالكتبذلكفىبماللجمهور،

نأالخابرأتلعملاءيمكن،ذلكإلىوإضافة.والخرأئط

لمراقبة،للتنصتوحيلأ،مخفيةتصويرآلاتيستخدموا

لاخرين.ا

غيرالبلدانوفي.مخابراتهيئةالعالمفيبلدولكل

والوكالاتالشرطةالخابراتهيئةتساعد،الديمقراطية

السياسىالنظاموحمايةالمعارضةعلىالقضاءفيالأخرى

القائم.

التجسس.:أيضاانظر

القطرانإلىيشيركانتعبيراليحريةالمخارن

وكانق.الخشبيةالشراعيةالسفنعصرفيعرف،والزفت

التعبيرفإناليومأما.السفنلبناءضروريتينالمادتانهاتان

والقار،التربنتين،وزيت،القلفونيةراتينجمنتجاتيشمل

والأشجارالصنوبر،أشمجارمنالمستخرجوالقطران

.الأخرىالراتينجية

(.الو!دة)عمليةالولادةانظر:6.ا!لادمخاص

يهلهلالجدولأوالنهرمنضحلمكانالمخا!

البعيدالماضيفيالناسوكان.فيهالسباحةأوخوضه

السباحةوسهولةلضحالتهاالأماكنهذهمنالأنهاريعبرون

العبورإلى-الحروبأثناء-يضطرونالجنودكانكمافيها،

نسفت.أوالجسورانعدمتإذاخصوصاخلالها،من

العائم.الجسر:أيضاانظر

وادفمالأنففييوجدشفافدزخسميكسائلالمخاط

أساساتكوينهويتم.الجسمبمخارجالمتصلةالممراتوسائر
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أخشاء.اسطحويغطي

تسهي!علىيعملىفبى؟أسامسيتينمهمت!تالخاطيؤدي

ا!هـبء.إلىالمتجهأ!عامامثلىفوقهكأراكتيالموادانزلاق

دحولصمنعثاريبةاروابالموادالإمساكعلىيعم!كما

الجيوترأ،لأنوراطبصنأصىالخاأخشاءاويغطي.الجسم

الش!شلشعريةبنياتأ!وائية(،اأغصبة)اوالرغامىالأنفيةا

مجهريةعضلاتعلىالأهداباوتحتويبمالأهدابتسمى

والحلف.الأماماإلىمبانتضاأأخحركامنالأهدا!تمكن

أج!ضيرياايحم!الخا!احعاإلىالأهداباحركةوتؤدي

يتماحيث،والحلة!الأنفاإلىالهوائيةالقصعبةأعلىوالغبار

.الخارحإلىأعظهاأوابتلاعها

الغشاءبم؟الكيسيالتليف؟الانف؟الزكامأيضا:انف!!

الفم.

.العمدةانظر:المختار.

أبوم(.-226687هـ،-167)الثقفيالمختار

اشعماءمن.أضقفيادمسعولنعبيدأليبنالختارإمححاق

إلىمنهاانتقل،ئفصالصاأأه!منوهو.أميةنجيعلىئريناول

وتوجه،عنهاللهع!هـرضيالخليفةعهدفيأبيهمعالمدينة

ألمديمةافيالختاروبقيالجسر،يومفا!ششثدأحراقاإلىالدهر

صفية،أختهعمرلناللهعمدوتزوجهاشما.لنيإلىمنقطعا

لعدأجصرداس!-تر،أ!راقلاعسهاللهرضىمكليكانث!ا

امحشاهـعيديدصةعههـ،16مشةالحسيرقت!عندماو.علي

رجادإبراعليهفضمض-بالأمواأجسرداأمير-زيادبنأطها

لايعو.أطائفاإلىعمرابنلشفاعةنفاهت!،وحبسهجلدهو

معاوية،فاةربعدأميةبمىعلىخرجعندماالزبيرابن

إلىاصاساليدعوأحصفةاأإأصتوجهافيالزليرالنواسحتأذن

همهأكبركانأنهغير.عليهصىوووأر!عله،بهفوثق،طاعته

إمامةإلىفدعا،الحسينقاتلوامنيقتلأنالكوشةدخلمنذ

!ميقربمافبايعهاسعتخلفه"إنه:رقالالحنفيةلنمحمد

وامشولىأحصوفةاوافيعلىبهمافخرخ!را،رجل00171،

ممهمفقت!!،الحسينقتلةوتتبع،شأنهوعظهمالموص!!،على

بنحوأوالحس!ت،قت!!باشرأسذياالجوشرذيبنشمر

أليلنسعدب!وعمر،أحصفةاأإبرأسهممارالذييزيد

شيالأشترابنآإبراأرسلو،حاربهالذيالجيحقأميروقاص!

لحربالجيعقجهزالديزيادلناللهعبيدإلىكثيفصعسكر

وعلما.الجريمةفيضلعأ!اكانممنحخيراوقت!!الحس!ت،

عباسوابنالحنفيةابنعلىاشعتدالزبيرابرأنالختار

كانوم!حصهـهماوأنه،الدينةفيليعتهعن!،متناعهما

م!!ةهاجهـااعس!الختارفأرسل،بمكةالشعبفيمعهما

الناسوحمد،الطائفإشىشانصرفا،الشعبمنوأخرجهما

قبلمنالبهصرةأمير-الزبيربنمصعبعم!و.أحم!اهذاأسه

تمفقاتلهالختار،شوكةكسرعلىاشبهـ-3!اصلهاعبدأخيه

معه.منرقتلهوأ!صفةاشعريحصهـد

)عمرتاريخ،ليبياالختار،عمرانفهـ:.عمرالمختار،

(.اطيحياالحئهادحقودالمحتار

.(-أم،125أهـ-)344دادهوللىالمختار

الوريتاني.الجنوبفيولد.مورشانيالجمهههـريةرئيسأوأ!

الترجمةمدرسةدخلرمورشانيافيأخانويةادرا!تهاأ

فيتخرج.!عنوات!متأضرحمةاحقافيعماآفيئها،

برزباريعه!.فيالحقوقحطيةوفيائشرقيةأطغاتا!لية

حزبإلىوانضمالمحاماةشيعم!!ح!توطنيشسياسي

التقدمى.الموريتانىالاتحاد

حصولهالعددرريتانيارئيسأوا!دادهاصدومحتاصان

فيهاانتخالاتأولأجريتفقدشرنسا؟عنالاستقا،لعلى

المرشمحوكانأم619.أ02سةالحمهوسةءأ عسعطصر.!ير-.سلا

وجدد!شواتحمساددةرئيساانتخالهفتماالوحيد

.أم669أغسطس!فيثانيةرئامعيةألمدةذلكلعدانتخابه

ولدمصطفىالعقيدبهأطاحأنإلىالرئاسةفيوا!حتمر

.أم789يوأجو11فيأحعمالكامحمد

تميزتسياسةعهدهأواخرفيدادهلدوالختارانته!ت

إلىوالانضمامأصفرنسياالنفوذأمسصقةصتالأنسحابلا

أحملواالكبيرالعربيالمغرببوحدةاهناداة"اروهـبةاالحامعة

أحثماملة.اأض!هـبا!سياسةذهـسي!ءعلى

الغرليةالصحراءبموجبهتقاسمالغربمعاتفاقاعقد

أسبانيامنهاانسحبتاشتيالصحراءهيو،مإلمغرب

والتيأم759أواخرفيالمغربمعمفاوضاتنتيجة

وحبهةالمغربيةالحكومةبينخلافموضعأ!ماتزا

الديمقرأطيةالصحراءجمهوريةقيامأعلنتانتيالبوليساريو

وموريتانيا.المغربأررولتين:اضدمسلحاكفاحاوبدأت

،أم979أغسطس!فينصيبهاعنموريتانياتخلتوقد

علىالاتفاقبعدالمشكلةهذهوخفت.المعربوضمته

الختارالرئيحه!ولاقىأ!عحراء.اسكانب!تا!ستنمتاءإجراء

لذلك،ونتيجة.هذهسياستهلتيجةمماتصعودادهولد

وؤضعتحتأم789يوأجوفييعس!القا،!بهأطح

وسمحعنهأفرج،أم979أغسطسوفي.الجبريةالإقامة

لحقهصدر،أم089أكتوبروشيفرنسا.فيلالإقامةله

السياسي.العملأسهاعتزارغ!االمؤبدةالشاقةبالأشغالح!ضم

السياسيةالأحزاب،تاريخموريتانيا،أيضا:انظر

العربية.
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فييبدوالديفالعالمبالمجهر.العيساتبفحصا!لماءايقومالكيميائى-الإحيائيالمحترففي.المطهلوبالعملنوععلىتعتمدانحتبرفىالأدوات

المحتر.إلىدخوا!الممع،والجراثيمالسمومامشحراخبجهازمزودةوهي)ألحرة(عازاتخزانةعلىيعما!ال!ورة!سار

أصلقياموال!جهزةبالأدواتمجهزمكانالمخقير

منكثيروظهر.والاختباراتوالأبحاثالعلميةبالتجارب

مثلاليوميةالحياةفيالمستخدمةوالمنتجاتالمعدات

المذياعوأجهزة،البلاستيكيةوالمواد،السياراتمحركات

التلفاز،وأجهزة،أ!واتفوا،الصناعيةوالأنسجة)الراديو(،

الختبراتوتوجد)المعملي(.الختبريالعملنتيجةوغيرها

والدوائرالصناعيةوالمنظماتالبحثومعاهدالجامعاتفي

العلماء،لتدريبمكاناالختبراتهذهوتعد.الحكومية

.الجديدةالمعرفةلاكتشافوولمسيلة

البحثطلبةوكذلكأسلماء،واالمهندسينمعظميعمل

فى،والدكتوراهالماجستيررسائليعدونالذينالعلمي

الختبراتفيويعمل.أصليةبحوثايعدونحيث،الختبرات

وتثبيتتركيبوفنيومختبر،مساعدو:اخرونأناس

ونسا!.وإداريون،وال!دواتال!جهزة

وأجوهريبحث:البحثمنبنوعينالعلماءيقوم

الأساسيأوالجوهريالبحثفي.تطيقيوبحثأساسي

فيوالبحثطبيعيةلظاهرةتفسيراتعنالعلماءيبحث

مجالفييعملونالذينالعلماءأما.الجديدةالطيعةقوانين

جهازتطويرعلىجهودهمفيركزون،التطبيقيالبحث

مستخدمين،جديدةكيميائيةمركباتأو،تحسينهأوجديد

علىالجامعاتمختبراتوتركز.الجوهريالبحقنتائج

الختبراتمعظمتعملبينماأكبر،بشكلالجوهريالبحث

التطبيقي.البحثمجالفيالصناعية

العلم.الكيمياء،:أيضاان!

الشرطة.مختبرانظر:.الجريمةأبحاتمحتبر

مراكزأكبرأحدالقوميريدجأوكمختبر

أوكفيويقع.المتحدةالولاياتفيقةال!إوأبحاثالتطوير

الطاقةتقنيةعلىالختبرفيالعمليركز.تنيسيبولايةريدج

تجاربالقوميريدجأوكمختبرباحثوويجري.النووية

مصدرأيضاوالختبر.النوويوالاندماجالنوويبالانشطار

التي،والمستقرةالمشعةللنظائرالمتحدةالولاياتفيرئيسي

العلمى.والبحثوالصناعةالطبفيتستخدم

بحقولالوطنيريدجأوكمختبرفيالبرامجتهتم

وهي.النوويةالطاقةتقنيةإلىبالإضافة،الأخرىالبحث

وفيزياء،أجةالعاأطاقةافيزياءمجالفيالبحثتشمل

وحفظالأحياء،وعلم،الصلبةالحالةوفيزياء،المعادن
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كفاءة!ثرأطرلىدطويرعلىالعلماءويعيل.الطاقة

النووية.غيرالأخرىاوالمصادر،الحجريالفحملامشحدام

الأش!!الاتؤثرصيفالعل!اءيدرس،ذلكإلىبالإضافة

.الإنسانوصحة،البيئةعلىللطاقةالمتعددة

بوصفهأء439عامأ!ومياريدجأوكمختبرأنشئ

الحربأثناءأسذريةاأغنبلةالصناعةمانهاتنمشروعمنجزءا

علىوأشرفالجرافيتمفاع!الختبربنىوقد.الثانيةالعالمية

متفحرةموادوأنتجاعالهـا،افيمفاعلأولوكان،إدارته

الختبرتدير،واليوم.الذريةالقنبلةتطويرفياستخدمت

أطاقةاوزارةمعبعقد،الفاهشةلأنظهمةمارييتامارتنشركة

حمسةنحو،القوميريدخأوكبمختبرويعمل.الأمريكية

شسخص.آلاف

أغضائية-اأسسفئاتصميممرحصالئفثىالدلمحعمحتير

معهديديرأغضاء.اصىعليهاالسيطرةر-المأهوأسةعير

أ!!،ياتباباساديناصىالموجودالمحتبرللتقنيةكاليفورنيا

)ناسا(.والففاءللطيرانالوطنيةالإدارة،المتحدة

لاكتشافمهمةفي-فضائي!تمسبارينالختبرأرسل

فيالمهندسونقام.أم959وأم589عاميأغضاءا

التيرينجرللجوالةالفضائيةالسيرعرباتبتوجيهالمركز

الفضاءسفينةالمهندسونوجهكماالقمر.سطحصورت

القمرسطحعلىأمريكيهبوطبأولقامتالتيسيرفيور

سبرعرباتووصلت.أم689عامحتىأم629عاممن

تم:امر،شمرةا!صوح-أإالختبرمنتدارالتيمارينر

للفايكنج،أغضائيةاأسسيراعرباتالمحتبرأدارحصماوعطارد.

ثناءالمرلبنصوكبتربةرالجويالعلافدرستالتي

وأدارالختبرا.العشرينالقردممبعينياتمنتصف

منأبعدإلىطارااللذينفويجر،وساتورنبيونيرمسباري

السبعينياتأواخروأورانوسوزحلالمشتريكوكب

.نينياتلثماوا

للتقنيةكاليفورنيامعهدطلبةمنقليلعددالختبرأمس!

الختبروقام.أم369عامالصاروخيةللأدحاثكم!صان

ب!تالجيشلصالحالصواريضفيالتطويروأعمالبالبحوث

ناسا.وكالةإلىتحويلهتمعندماأم589وأم939عامي

ثمانينياتفىالدفاعلبحوثمجهوداتهبعضوكرست

العشرين.القرن

بتحليل،الختصونفيهيقوممختبرالشرطةمحتير

سبيلفعلىما.بحريمةالمتصلة)البينات(الدلائلوتفسير

زجاجشظايامعمازجاجشظاياتتجانسأنيمكن،المثال

رصاصةمعالمتهممعوجدمسدسيتجانسأو،محطم

الدمبقعشعك!!أنكما،الجريمةمسرحفيوجدت

كيفيةمعرفةعلىيساعدأنيمكنالجثةقربالموجودة

الوثائقفتشملالأخرىالأدلةاأما.القتلجريمةارتكاب

والشعرالأصابموبصماتالأأجافواالعقاقيرووالمحدرات

الحجمذاتأصثمرطةاأغواتماي!صنعادةو.أضفاياتاو

بها.خاصةمختبراثأس!جيرا

فىأمحلمياالأسلوبتستخدمالتىالعمليةوتسمى

والشخص!.القضائيةالأدلةعلمالجرائ!عنالكشف

يطلقالشرطةمختبرفيالأدلةافحصربمهمةيقومالذي

القفائية.الأدلةعالمعليه

مثلتخصصاتعلىالقضائيةأاللأدأ!ةاعلمايشتم!!

وعلمالقفائيالسموموعلم،القضائيالنفسىالتحليل

الامراضطبيعةمعرفة)تخصصالقضائىالأمراض

متخصصويفحصالأفراد(.موتبعدحصوصأوآثارها

وسلامتهمرشدهممدىأضحديدا!تهم!تأضنسياأضحليا!ا

العقاقيربتتئسيرالسمومعلماأخصائي:يت!وء؟أمحقليةا

ويمارستأثيرها.وتحديدالجسمحلايافيوالعمتموم

الضحاياجثثفحصمهمةالأمراضعلمافيالمتخصكحص

.الوفاةأممبابعلىللتعرفالوفاةبعد

الأدلةمعالتعامليتمكيف

والمحققونالقضائيةالأدلةعلممتحصصويحفظ

إجراءطريقعنوذلكأصشواهد،واالقرائنكل،الاخرون

علىالمحافظةيتضمنوهذا.الأدلةسلسلةعليهيطلقأمني

بمسرعابتداء،الأدلةحلقةمعيتعام!!شخصأح4!بيان

أحدتركإذاأما.للمحكمةأ!دأجلابتقد؟اانتخاءر،الجريمة

للقا!ييمكنفإنه،المدةهذهخلالحمايةبد:ناالأدأ!ة

المحكمة.فيقبولهيرفضأن

معالتعاملفيخطواتثلاثوتوجد

الأدلةتحليل2-الجريمةمسرحفىتجمئالأدلة-أ:الأدلة

للمحكمة.الدليلتقديم3-المحتبر،في

إماالجرائممعظمفيالأدلةتجمع.الأدلةتجميع

مختبرمعالمتعاوبنالختصينأوالشرطةرجالبوساطة

علىالسطومثلالخطرةللجرائمبالنسبةوأممن.العترطة

بأنفسهميحضرونالأدلةعل!اءفإن،القتلوجرائما،أجنوكا

ويحاولونالأدلةبتجميعيقومونحيث،الجريمةمسرحفي

تقوم.ذلكامكنإنحدثتكماالحريمةتمتي!إعادة

لاتسمحيثالجريمةمسرحبتجميدذلكبعدالشرطة

لغيرالمنطقةإلىلاتسفبالدخولحصما،فيهتغييربأي

لهم.المصرحالأشخاص

عدةمنالجريمةمسر!تصويرالشرطةمحققويبدأ

وأالتالللشرطةالرساميقومثمالأدلةمو!لتحديدزوايا

الوضعيوضححيث،الجريمةدسرحمخططبرسمالمحقق
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راتالاتتاعدحيتالمسدساتمنمحتلفةبألواععملتوالتي،الصورةيسارعلىاشحاحفيالرصاصتقو!ليريقاردقضائيةأدلةعالم

موبالحربمة.!ياستخدمالديالمسدسمعرنةعلىالمعملية

علىبالاعتمادوذلك،الأدلةمنجزءلكلالصحيح

ألمحققونيستخدم.الأدلةجمعيتمذلكبعد.دقيقمقياس

المستخدمةالطرقهذهوإحدى.الأدلةلجمعطرقعدة

فيالختصينثرحيثالأصاب!بصماتعنالكشفهى

وجودفييشتبهالذيالسطحعلىالبودرةمسحوقالبداية

الأصابعتتركهاالتيبالزيوتالبودرةفتلتصقعليهبصمات

السطحمنوتنقلالبصماتذلكبعدتصور،السطحعلى

البصمةتحويلعلىيعمللاصقلشريططريقعنالخارجي

بصماتأما.ذلكبعددائمةوثيقةتشكلالتيالورقةإلى

فتصورمرئيةمادةفيأوالزيتفيأوالدمفيالأصابع

البصمة.:نظرا.مباشرة

بصماتمثلالأخرىالعلاماتعلىوللمحافظة

بتصويرهاالمحققونيقومالسياراتإطاراتوآثارالأرجل

الباريسي.الجصمنللعلاماتمجسمايشكلونثمأولآ

خاصةأدواتالمحققونيستخدمالأحيانبعضوفي

يسمىبلاستيكوعاءالمثالسبيلعلىمنها،الأدلةلتجميع

الكهربائيةالمكنسةخرطومنهايةفىيثبتالمكنسةقانصة

الدليلأثرتسمىالتيجدأالدقيقةالأجسامبتجميعويقوم

وأخشبيةشريحةأورملاأوشعراأوعضليانسيجاوتشمل

الأدلةأيضاوتجمعوالطلاء.الزجاجمنصغيرةأجزاء

وإذاالصغير.الناريوالسلاحالرصاصمثلحجماالأكبر

قابلةغيرأشياءفىالجسممنالسائلةوالبقعالدمكان

علىرقعةبوضعالمحققونيقومثمعيناتمنهاتؤخذللنقل

الدليل.فيجزءكل

وإنمادليلكلمعرفةعلىفقطلاتساعدالرقاعوهذه

غيرها.عنجريمةدليلفصلعلىكذلكتساعد

أساليبعدةالشرطةمختبراتتستخدم.الأدلةتحليل

العمليةالأساليبهذهوتشمل.الأدلةتحليلأولمعرفةعملية

بعضوالشخدامالكيميائيةوالمعالجاتالمجهريالفحص

مختبراتلدىيكونماوعادة.الخاصةوالوسائلالأدوات

مثلاالطلقاتمقارنةفمجوالمجاهر.منأنواععدةالشرطة

يستخدمكماأكثر.أوالطلقاتمننوعينلمقارنةيستخدم

،المقذوفاتانظر:أصلها.وتحديدالعلاماتلفحصأيضا

هندسة.

المجهرطريقعنوالعقاقيرالمعادنالعلماءويحدد

.مادةلكلالبلوريةالمكوناتيكبرالذيالاستقطابي

وفرزلتقصيالعدسةالثنائيالتجسيميالمجهرويستخدم

الطلاء.وعيناتوالطاعةاليدكتابةلفحصوكذلكالشواهد

حيثالخطوطخبيربوساطةاليدكتابةمطابقةويمكن

منموجودةنسخةوجودحالةفيالكتابةصاحبيحدد

،المزورةالتوقيعاتأكتشافأيضاويمكن.الأصليالخط

الذيالشخصتعيينألاحوالكلفيبالإمكانليصولكن

طباعةتعرفأنيمكنالأحيانبعضوفيالتزوير.بعمليةقام

مشوهة.بصورةالمطوعةالحروفطريقعنالكاتبةالآلة

إبن+.

--9"
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ط-يدذصعاتتجحموطهاتختكلصا.الحائيةالإدأ!ةاطهمةاطصادرسا!اعاتعدالضمات

هـ.الحاسه.اتهاادحابقامأ11الأصالعرال!عماتلتحونج،الصوهـةفىلرى

يءارء!!

كحا،اليدويالرقميالجهاز!ستحدمو.اصصحاتا

الأدأسةالقمةلمصاأأش!جميائيةاالموادالعلماءيستخدمكما

الأرقامامنحزءلإعادةالحمض!يستحدمونفمثلا.المحطمة

يستخدمونشذلك.المفقودةالممتك!اتلبعضالمتسلسلة

حيث،الحرأرا،نفجار1مسببلتحديدالحيميائيةالمراد

ظأ،،شتعا-أ!مانجلةااهوادآتارأس!جميائياتاهذهتكشف

تستحداصماامخترعة،اطوادمرتمتىفيماوالبرافي!لالبترو

الجسما.و!عوائ!ا!دماعيناتعلىأطتعرفالحيميائيةالمواد

فصائ!!حلالمنشقصأخيص!الأفراداعلىالتعرفيم!شكما

حلايافيال!جميائيةالتفاعلاتطريهتعنول!ش،أسدما

فرد.أع!!الجسم

سائلوعدةامحتخدمتالعشرينالقرنمنتصفومنذ

الطيفيالفوتصمترتشملاكشرطةمختبراتفي

أ!موءاإشععاعاتيسجلىجهازوهو)السبكتروشوتومتر(.

توض!!حيث،ابهـدةبالع!ترؤيتهالايم!سالتيالحرارةو

أحشرطةايساعدوهدا.بهدفيصعطدمحينماالإثععاعنؤع

قئأصرص!ذأ!كو،أسمتنداتافياختزويرعنالكشف!في

ش!اشىماتوأ!-هـراأنحسااجهارأمارباصهـ.الإشعاعامقارنة

يفرزجهازفهو،أخازياالا!متعث!هـا!راأوالغازي

قيالرمنالباحثونيتم!شبذاسكو،المادةمكوناتيفصهملو

تقديرفيتستخدمأطريقةاهذهو.أطكوناتاتلكمنكل

الفصلانظر:الثعحص.دمفيال!صحولثمية

الكروماتوغرافى.

الأدلةتحليلفيألمستخدمةاأحلميةاالطرقأحدثومن

الريبيالنووي)الحمض.أد.نطرية!عنأحمثويةاتشحيص

ففي.أ"."د.نلصمةيسمىأسذياالأكسج!ت(ممقوص!

أسذياالشخصعلىدالتعرفالمحققونيقومأطريقةاهذه

المني،أوالشعرأوأسدمامث!!الحسميةأحياتابهتتعلة!

وراثيعنصروهو.شيها.أد.لىتحلي!طهـجة!عندأ!كو

البصمة.:انف!إ.الجسمخا،ياجميعفيموحود

ه!االقضائيةالأددةاعلماء.للمحكمةالأدلةتقديم

يقدمونوعادة،الأدلةأهميةشعرعنلودالمسؤو

بعضوفي.م!صوبةتقاريرشكلفيأجهإماتوصلوا

الشهوديسمونوأسذاللم!صمة،الادأسةيقدمونالأحيانا

المحاكموتسمحوخبرتهما.تدريبهملسببالخبراء،

الخبراءالشهودوأصكن.فقطالحقايتبتقديمللشهود

الأدلةعلىبناءالقضيةفيآرائهمبإلداءأيضاأ!ايسمر!

شهودايعملونالحالاتمعظمافيفهما.الموجودة

أعام.اأطمدعي

تاريخيةنبذة

عامأسه!الذيالختبراششرطةمحتبراتأوائلمن

كتورأسدايسمىطبيببوساطةبفرنساليونفيأم019

طرقعدةاكتشافعلى!ماعدالذيأ!كارد،إدمون

الجرائ!ا.فيللتحقيهتعلمية



423المخدر

لمعرفةطريقةبرتلنألفونسالفرنسيالإحصائيطور

الطريقةوهذه.أجسامهممقاييسأساسعلىالأفراد

عاممرةيلأولاممتخدمتحيثبرتيلوننظامتسمى

العالم.أرجاءجميعفيانتشرتذلكوبعد،أم987

فيبريطانيموظفوهو،هيرشيلوليمالسيرأخترع

طريقةعشر،التاسعالقرنأواخرفيالهندمستعمرةإدارة

نأالمؤرخونيعتقد.الأصابعبصماتلمطابقةعملية

فيالبريطانيالعالمجالتونفرانسيسللسيريعودالفضل

بصماتلمطابقةحديثةطريقةإلىهيرشيلطريقةتطوير

عشرالتاسعالقرنثمانينياتفيوذلك،الأصابع

العشرينالقرنمنالأولالعقدأواخروفي.الميلادي

دقيقةكطريقةك!يابرتيلوننظاممحلالبصمةحلت

الهوية.عنللكشف

الذيهو،جروسهانز،النمساويالقاضيولعل

التحقيقكتابهففىالجنائى؟التحليلىمصطلحاستحدث

نأيجبالجريمةعلمأنجروسأعلنأم()813الجنائي

الأدلة.وتحليلالجرائمعنللتحريمنتظمةطريقةيستخدم

.الصوتبصمةأخذ،،القدمبصماتأيضا:ان!

أوائلمنواحدالوطنيألاموسلوسمختبر

ألاموسفييوجد.العالمفىالأبحاثمعامل

العلومبتطبيقاتأمماساولختصمكسيكوبنيو

للولاياتالقوميالأمنبمشاكليعنىكماوالتكنولوجيا،

رؤوسصناعةالمعملنشاطويشمل.الأمريكيةالمتحدة

التصميماتوعمل،النوويةالموادواختباروإنتاجنووية

ابتكارأيضاالمعملمسؤولياتومن.الجديدةللأسلحة

تفيالأخرىالدولأنمنالتأكدفيتستخدمتقنية

الأخرىالمجالاتومن.التسلحمنالحدنحوبالتزاماتها

الولاياتوتزويد،النوويةالفيزياءالمعمليتولاهاالتي

منوالتخلصلها،اللازمةبالطاقةالأمريكيةالمتحدة

النووية.النفايات

القوميألاموسلوسمعملكاليفورنياجامعةوتدير

الأمريكية.المتحدةبالولاياتالطاقةوزارةمنلتكليف

جزءاأم439عامأنشئقدالقوميألاموسمعملوكان

واختص،الثانيةالعالميةالحربأثناءمانهاتنمشروعمن

.مشروع،مانهاتنان!:.نوويةأسلحةأولببناء

آلافثلاثةمنأكثراليومالمعملهذافيويعمل

فىالمتخصصينوالمهند!عينالعلماءمنوخمسمائة

أجهزةوأسرعأكبرعلىيحتويكما.مختلفةمجالات

باممميعرفالذيالفيزياءمجنىويضم.العالمفىحواسيب

!خمجهازوبهللفيزياء.مينسونأندرسونكلينتونمبنى

ويعد.كم.8،طولهويباالنوويةللموادمفتتمستطل

للفيزياءمينسونأندرسونكلينتونمبنىكثيرونعلماء

العالم.فيالنوويةالطاقةعلومفىمتخصصمركزأكبر

ويتخثر.تكثفهاأوالسوا،تخثرتسببمادةالمختر

ويعدالتخثر.يكونإنزيموهي،ا!لنفحةمادةبسببالحليب

كثيراالعلماءاكتشفالتخثر.حالاتأهممنالدمتجلط

.الدمجلطةيحدثجميعاوتفاعلها،الدمتجلطعواملمن

يحاولوعندئذ.الدمتجلطقلالعواملهذهأحدغابفإذا

الناعوريةمرضحالةففي.الناقصةالمادةتعويضالأطباء

لمساعدةالدمنزفيمنعالذيالجلوبولينالأطباءيستخدم

المريضيعطونقدأخرىأمراضوفي.التجلطعلىالدم

التجلطعلىالدملدفعالفيبرينمكونأولفيتامين

.الدمنزيففيوالتحكم

بمالناعوريةالليفين،بمالدمالتخثر،مانع:أيضاانظر

الفيتامين.

علىبشدةومؤثرمسكنمفعولذاتمادةا!در

الشعورعدمالخدرةالموادوتسبب.العصبيالإنسانجهاز

المتناولة.للكميةوفقا،الغيبوبةأوالنومأوالذهولأوبالألم

والمورفينوالكوديينالأفيونالخدراتتشمل

النوميسببكافبمقدارالخدرشناولوعندما.والهيروين

مسكنكلمةوتطلق،مهدئكلمةعليهتطلقالغيبوبةأو

يمكنوبالتالي.الأعصاببتخديرالألميزيلعقارعلى

سواء.حدعلىومسكنامهدئايكونأنللمخدر

خلايامعبتفاعلهاللألممسكنامفعولآتنئالخدرات

العصبىالجهازفىتوجدالمستقبلاتتسمىخاصةعصبية

بصورةتوجدعديدةكيميائيةموادتتفاعل.كماالمركزي

الإندورفينبينهامن،الإنسانجسمفيطبيعية

نأالعلماءويعتقدنفسها.المستقبلاتمعالإنكيفالين،و

إدراكتضبط،طبيعيةبصورةالموجودةالكيميائيةالموادهذه

الإندورفين.انظر:.للألمالدماغ

مفعولآلهاأنإلا،الطبفينافعةالخدرةوالعقاقير

يؤديفقد،أخرىلاغراضاستخدمتإذاأيضاخطرا

ماوغالبا.الموتإلىالخدراتمنكبيرةكمياتتناول

إدمانفي،الألملرفعالمستعملةومشتقاتهالأفيونسسبب

منبتوجيهإلاالعقاقيرهذهامشعمالينبغيولا.الخدرات

،الخدراتامحتيرادبدقةتنظمالبلدانمعظمإن.الطبيب

الثانوية.منتجاتهاوتوزيعتصمنيعوكذلك

الموسوعةفىمملةذاتمقالات

المورينالهلوسةعقارالمحدراتإدماد

الهيروي!والمسلمينالعربعمدالعلومالأفيونا

يين!الكواعقار،لبرديتوراتا

المسكنالعقاقيراستعمالسوء
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الحااححمطرا1ا

"اءإ!ي!

الارتماءأا

الدليدالحط--حد--

اعماعدذا

انحروعلأجزاء

إ،م!ط!كأ!صر!

مخروطيةمقاطعالناقصانحروط

موارمستوستم!ولممسحاقمتهقطعتإدا،محسمشكلانحروط

أصيةالمحرزوالمقاطعي.الناقصالخروطيسحى!حسمشكليحقى،للقاعدة

.المحاريصاكسص!يةمستوأس!اتأصةلوساممحمياتتتمتح!ط!

تستتمرمجسمش!ساحوأعندسة،اعلمفيا!روط

ئسمىمعلقبمنحنىشمحذدمستوسصاتعلىقاعدته

ص!!مندلمخروصأالجافيالسطحزيتكونالدليلي.الخط

رأسإلىأ!دأيلياالخطنقطتيبينالواص!الخطأجزاء

.القاعدةمستوىعلىليمستمحددةنقطةوهيالخروط،

انحيروطالخروطيسمى،دائرةالدليليالخطيكونوعندما

الرأسقمةمنالواصلالخطأجزاءتحونوعندما.الدائري

يسمى،القاعدةمستوىعلىعموديةالدائرةمركزإلى

الخرش!أقطعنازإذا.القائمالدائريانحروطالخرزط

النابخالمقطعفإن،رأسهيشمللابمستوىالقائمالدائري

والقطعالناقصوالقطهعوالدوائر.انحروطيالمقطعيسمى

مخروطية.قطاعاتكلهاوالقماإلمكافئالزائد

رأسقمةمنالعموديالخطهوالخروطوارتفاع

ارتفاعهوالخرو!أوطول.أغاعدةاسطحإلىالخروط

إيجادهيم!ص)ح(الخرو!أحجمأنكما.نفسهالخروط

:القانونبامعتعمال

معسا!=

ارتفاعإلىو)ع(القاعدةمساحةإلىترمز)م(حيث

فت!صندائرةالخروطقاعدةكانتوإذا.الخروط

أضسبةا)ط(،الدائرةقونصف!هونة!حيث2،لقطم-

عندئذالحجمقانونويحتب.6141،3وتساويالتقريبية

يلى:كما

ع2طنقخ-3

الخطوطجميعأننجد،القائمالدائريالخروطوفي

واحدطولأ!االدليلي(الخطحتىالرأسقمة)من

)س(الجمانجيالس!حو!مهاح!الجمانبى.الارتفاعيسمى

القانونباممتعمالتحسبأنيمكنالدائريأصلمخروط

أضالى:ا

لنهتس-ط

قطرنصفإلىيرمزنقفإن،القانونهذاوفي

الكليةوالمساحة.الجانبيالارتفاعإلىلويرمز،القاعدة

مضافةللسطحالجانبيةا!ساحةتساويالمحروطلسع

أغاعدة.امساحةأجهاإ

الخروطرأسقمةلينللقاعدةموارمستوسص!وإذامر

الخروطحجمويساوي.الناقصانحروطيسمىمجسم

الخروطحجممنهمووحاالأصلياالخروطححمالناقص

ال!صغر.

المكافئ،القطعالزائدبمالقطع؟الدائرةأيضا:الو

الناقص.القطاع

العين،)الحواس(بمالثديياتانظر:.العينمحروط

.اللون

.الغلالصومعةانظر:.الحبوبمحرن

يطلقوبحريمما،عسكريمصطلحادصةصن

إمدادحجرةأوالذخيرةمستودعأو،محميمبنىعلى

وجاء.الرشاشالمدفعاوالآليةالبندقيةفيالذخيرة

الذخيرةمخزنيعنيالديث!!!الاأ،س!+24اللاتينيالمصطلح

الربيئمخزنكلمةمنالإنجليزيئ،في

عادةالشاطئعلىالموجودةالذخيرةمحازنوت!صد

نصفهاويكون.النحلخلاياهيئةعلىحرسانيةمباني

وتقسم.بالترابمغطاةتكون!ماالأرض،افيمدفونا

مغطىمنهاكل،كثيرةأقسامإلىالبارودمخازنلعض

فيالضررينحصرانفجارحدثفإذا.خفيفلسقرو

ينهارعندماأعلىإلىالقوةتتحرككما،صغيرةمساحة

السقف!.

قدربعيدةالسفنظهرعلىالذخيرةمخازنوتكون

بكثير.الماءسطحمستوىوأسفل،المحركاتعنالإم!صان

لتسربمانعةغرفعدةهيئةعلىالخازنهدهوتصنع

م!ر.بالأسبستوسمبطنةفولاذيةحدرادوذاتالماء،

تهوية،أنابيببوساطةالمداريةالمناطقفيالخارنهذهتبريد

الحارالهواءأخرىأنابي!وتحملمبرد،منبارداهواءتنقل

بعيدا.

أبوانظر:دينار.بنسلمةأبو،المخزومي

الخزومى.ديناربنسلمة
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الطاقةمخزون

القابلةللطاقةالكليةالكميةالطافمحرون

مختلفةأنواعانستعملونحن.للناسالمتوافرةللاستعمال

وأالناسونقل،التدفئةوتأمين،العمللإنجازالطاقةمن

تشغلالكهربائيةفالطاقةآخر،إلىمكانمنالسلع

كما،أخرىوأدواتالآليةوالغسالةالكهربائيةالمكنسة

وتدفئةالمواقدعلىالطعامطهوفيالحراريةالطاقةنستعمل

.السياراتعجلاتلتدويرالاليةالطاقةونستخدم،المباني

الفحممنالتجاريةالعالمطاقةمنء9%نحوويأتي

هيالتجاريةالطاقةوهذه.الطبيعيوالغازوالنفطالحجري

ويطلق.والحكوماتالمشارئالتجاريةتنتجهاالتيالطاقة

الوقوداسمالطبيعيوالغازوالنفطالحجريالفحمعلى

قبلمالنباتاتأحفوريةبقايامنبدءأتطورلأنهالأحفوري

وحيواناته.التاريخ

وقدمحدود.الأحفوريالوقودمنالأرضومخزون

سنة02كلتتضاعفمنهالناسيحرقهماكميةأخذت

الخزونهذاينفدسوفولذلك،أم009العاممنذتقريبا

جديدةمصادرعنهذايومنافيالعلماءويبحثما.يوما

المتناقصة.الأحفوريالوقوداحتياطياتمحلتحلللطاقة

إنشاجتأثيرلتقليلطرائقعنناشطينأيضايبحثونوهم

يسببالطاقةإنتاجأنيدركونفهم.البيئةعلىالطاقة

يولدالأحفوريالوقودحرقلأنذلك،بيئيةمشكلات

حرارةدرجةارتفاعيسببالذيال!صبونأكسيدثاني

مشعةنفاياتتنتجالنوويةالطاقةمولداتولأن،الأرض

إشعاعي.نشاطذاتأي

الطاقةمصادر

ترتيبوفقالعالمفىالرئيسةالطاقةمصادرتأتي

والطاقةالمائيةوالقدرة،الأحفوريالوقود:كالتاليأهميتها

،الرياحوقدرةالشمسيةالطاقةذلكإلىيضاف،النووية

كلهاتزودناالتيالأرضيةالحرارةوقدرةوالجزرالمدوطاقة

قيد،الطاقةمصادروتتضمن.الطاقةمنصغيرةبمقادير

المغنطسيةالهيدروديناميةالمولداتمنكلا،التجربة

الصلبةوالنفاياتالنوويوالاندماجالوقودوخلايا

لهيدروجين.وا

فيالمستعملةلكميتهوفقا،يشتملالأحموري.الوقود

الطيعي.والغازالحجريوالفحمالنفطعلى،العالمأنحاء

مصدرأالصخريوالزيت)القارية(الحمريةالرمالوتؤلف

المستقبل.فيالطاقةمصادرمنمهما

فيالمستعملةالتجاريةالطاقةمن%04يؤلفالنفط

وفي،النقلفيالمستعملةالطاقةمعظميمثلفهو.العالم

أيضا.المبانىملايينتدفئة
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تجالحصأهدا.الأرص!ا!تأكا!سىحطوصأفييحق!!الطبيعيالغاز

رهـحصا!يا.ممسموردشايرهـفيأفيالإتحاء

11استسهـاخمرأيسرالأرصامنأصفصأاوا!عتضهـاخ

على،الحجريالفحبمشأنشأنه،النفطويشتمل.زهيدة

تتحلصرأنيم!شوأعنالهواء،تلوثتسببشوائب

بتكريرقيامهاأتناءالملوثاتهذهمنكثيرمنأطصافيا

النفط.

الطاقةكلمن28%نحويؤلفالحجريالفحم

اصعتعمالاتهأه!وتتضمن،أعالمافيالمستعملةالتجارية

الحجريأعحماايزودكماوالفولاذ.الحهرباءإنتاج

وآسياأوروباففي.أ!اقةوابالحرارةعديدةأخرىصناعات

أجيوت.امنيحصىلاعدداالحجريالفحميدفئ

وسائ!!وعنالمناجممنالمعادناسعتخراجعنوينشأ

فعمال.ةخص!إمشكلاتالححريأسفحماوحرقالنقل

خطريواجهونالأرضأعماقفىيعملونالذينالمماجم

الرئةبمرضوالإصابةالصخوروسقوطالانفجارات

وتتلف.الحجريالفحمغبارالعشنشاثيسببهالذيالسوداء

فيضخمةأخاديدوتحدثالأشجاراالمناجمامناطق

بعدبالعرباتالحجريالفحمنقلأنكما.اخبريةالأراضي

ح!تالحجريالفحمويطلقكثيرا.يكلفاسعتخراجه

المطرفيسببالهواءتلوثأخرىوشوائبالكبريتيحترلى

الحمضي.

الفحملتحويلمختلفةطرائقال!صميائيونطوروقد

الفحماستعمالبذأسكوأمكنسائلأوغازإلىالحجري

الفحمأما.الصبيعياالغازعنبديلاالغازيالحجري

أعلاهالمبينةكالمحطةمائيةمحصهآفياستحدامهايم!اللائيةالقدرة

.بنيوريلندالديلاآترلوكأصحىسد!ص!أتس!لا

النفطعملفياممتعمالهفيم!شأسسائ!صاالحجري

إلىالم!ثالحجريالفحمالعمليتانتحولر.الاصطاعي

وتنتجمنخفضا.الكبريتمنمحتواهيكوننظيفوقود

فيكونأناليبخطوطفينقلهيمكنوقوداالعمليتينكلتا

مكلفةالويقتينكلتاولكن.الطيعيالوقودعنبديلا

.الحجريالفحممنضخمةكمياتوتتطلبان

التجاريةالطاقةمن%02نحويؤلفالطبيعيالغاز

الغازالناسمنالملايينويستخدم.العالمفيالمستعملة

غسيلهم.وتجفيفوطئطعامهمبيوتهمتدفئةفيالطبيعي

لتوليدالطبيعيالغازالصناعاتمنكثيريستخدمكذلك

المحركة.والقوةالحرارة

الأحفوريالوقودأنواعأنظفأطبيعياالغازويعد

الأنابيبخطهوطشيبيسرنقلهيمكنإذملاءمةوأكثرها

هوائي.تلوثأييسببلاويكاد

وأالنفطيةبالرمالالمعروفةوهي.الحمريةالرمال

رئيسيامصدرامايوماتصبحأنيمكنالقاربة،الرمال

أكبرالرمالهذهمنالنفطامشخراجعمليةول!ش.للنفط

طبيعيا.إنتاجاالنفطإنتاحمنكلفة

يعاملأنيمكنالصخورمننوعهناك.الزيتصخر

أكثريكلفالزيتمنعليهيحصلماول!ش،الزيتلينتج

استخراجأنذلكإلىأضعف.الأرضمنالنفصأض!تمن

منواسعةمساحاتشقيتطلبالمناجممنالزيتصخر

النفاياتمنضخمةأكواماويخلم!الريفيةالأراضي

أ!مخرية.ا



427الطالةمخزون

رئيسياوقودامضىفيماالخشباستعول.الخشب

فيالمستعملةالطاقةمنصغيرةمئويةنسبةيؤلفومازال

المستقبلفيأهميتهتتناقصأنالمحتملمنولكن،العالم

للطاقة.مصدرابوصفه

الطاقةمن7%نحوالمائيةالقدرةتؤدف.المائيةالقدرة

نأيمكنلاكماشيئاالماءيكلف!ولا.العالمفيالتجارية

معظمولكنتلوثا.يحدثأندونالطاقةيولدوهوينفد،

غيرأخرىأبنيةأوسدبناءتقتضيالمائيةالقدرةمشاريع

إلاالمائيةالقدرةمحطةتعم!!أنيمكنلاكذلك.رخيصة

منه،أخفضمكانإلىعالمكانمنالماءيجريحيث

الإنتاجنصفمنبآكثرالمائيةالقدرةمحطاتوتسهم

نيوزيلندامثلالجبليةالبلادمنعددفىلد!رباءالكلي

.وسويسرا

محطةتسهممثلاكمصرالعربيةالبلادبعضوفى

بمعظمأسوانمحافظةجنوبيالعاليالسدفيالمائيةالقدرة

العربيةالمملكةتستفيدكما.الكهربائيةالطاقةمناحتياجاتها

فىوينبعالجبيلفيالشربمياهتحليةمحطاتمنالسعودية

المملكة.احتياجاتمنجزغاتغطيكهربائيةطاقةتوليد

من5%نحوالنوويةالطاقةتؤلف.النوويةالطاقة

منالطاقةهذهوتأتي.العالمفيالمستعملةالتجاريةالطاقة

سيماولاالعناصربعضذراتانفلاقأيالانشطار

التحكم!مأجؤةوالمفاعلات.المفاعلاتفياليورانيوم

ويعمئتخدمفيها.تحدثالتيالذريةالتفاعلاتفيبها

توليدوفيالسفنبعضتسييرفىالمفاعلاتانشطار

الكهرباء.

قدرةفىالتحكمالمطافآخرفيالفيزيائيونويتوقع

يولدالذيهوالاندماجوهذا.الذريةالنوىواتحادالاندماج

فيالمفجرةوالقوةالنجوموفىالشمسفىوالضوءالحرارة

الهيدروجينية.القنبلة

مقاديرمنالنوويالانشطارينتج.النوويالانشطار

المحطاتوتنتج.الطاقةمنكبيرةكمياتالوقودمنصغيرة

.الاحتراقعنالناجمالهواءتلويثدونالكهرباءالنووية

يدومألاالخبراءيتنبأإذ؟كثيرةمساوئللانشطارولكن

القرننهايةبعدماإلىالعاليةالنوعيةذياليورانيوممخزون

ضائعةحرارةتولدالانشطارمحطاتأنكما،العشرين

وتحدث.العاديالوقودتحرقالتيألمحطاتتولدهمماأكثر

تجرلمياندماججهاز

تمسكايلاكيسمى

محتبراتفيتطويره

فيالعلميةألاموسلوس

يمكن.المتحدةالولايات

الاندماحيصبحأن

مصدرامايوماالنووي

تقريا.لهحدلاللطاقة



الطاقةمخزون428

إداأجيئةايؤذيأنيم!شحرار؟تلوثاالضائعةالحرارةهذه

كما.الثمنغاليةتريدبأجهزةالنوويةالمحطاتتزودلم

فيالمشعةالنفاياتمنأطناناأيضاالمحطاتهذهتخلف!

طارئانطلاقلخومحرضةأنهاذلكإلىأضعف،سنةكل

الإشعاعي.أطنشاط

أطاقة.امنكبيرةمقاديرالمولدالمفاعلينتجأنويمكن

مماأكثروقوداالمفاعلاتمنالخاصالنوعهذاويولد

فيةاطمشص!إالموادمنيفيض!ماا!تعمالويمحن.يستهلك

اكتىأضائعةاالحرارةشإنكذلك.أخرىنوويةمفاعلات

.عاديمفاع!يوأطهمماأقلالمولدالمفاعليولدها

عندأ،إيأخوواأ،ندماج1يحدتلا.النوويالاندماج

تفاعلاكهذاتفاعليسمىلذلك،عاليةحرارةدرجات

تفاعلاتإنجاز!ميتمأنهأمحلماءابعضويعتقد.نووياحراريا

نأويم!ش.م0002العامبحلوأ!بهاالمتح!صمالاندماج

تب!تإذا،السنواتلملاي!تالطاقةمشكلاتالإنجازهذايحل

أططاهشة.اقتصاديمصدرالاندماجأن

أحدوهووقودا،الديوتريوميالمورالمفاعلويستعمل

مري!!يماالمحيطاتمياهوتحويالهيدروج!ت.نظائر

رأيم!اشتيأ!اقةاب!طفادرأضالراكتزويدالديوتريوم

أوالانفجارخطرأسةضآححذاإلىأضفإليها.يحتاجوا

تنشألاأسذلك.الأندماحعنينشأقدالذيالإشعاع

الاندماجنتاجمعظمنلأأضفاياتامرالتخلصمشكلة

الانشطار.نتا-لخلافمشعا
ءظ.جس

بأعمالللقيامالعالمك!!فيتستعمل.الشمسيةالطاقة

بسيطةأجهزةتستعمل،المثال!مبيلفعلى.مختلفةصغيرة

المبانيتدفئةفيالمسطحةالألواحمجمعاتتسمى

وتقوم.الشمسأشعةحرارةبامتصاصالماءوتسخين

الفولتيةالخلاياأوالشمسيةالخلاياتسمىأحرىأجهزة

كهرباء.إلىالضوءبتحويلالفموئية

مننظيفبمخزونالشمسيةالطاقةتزودناأنويمكن

يتطلبالواسعانتشارهاولكن.ينفسبلايكادالطاقة

استفادةطاقتهامنيستفاد!يالأرضمنكبيرةمساحة

يعوقانالسيءوالطقسالظلامأنذلكإلىأضص.قصوى

الشمس.أشعةصالأست!ادة

بدأالسعوديةالعربيةالمملكةمماثعربيةلدووفي

تحصلأنويمكن.الطاقةأنتاجفيأ!شمسيةاقهأ!اأأمشروع

يوميا-الشمسيةالطاقةمنهائلةمقاديرعلىالم!لكةبه

ماأي-يومياساعةاكيلواطتريليون501بتقدروهي

الزيت.منبرميلبلايين01الحراريةالطاقةحيثمنيعادل

وازديادالطاقةتكلفةفيالمستمرللارتفاعونظرا

بدعمالسعوديةالعربيةالمملكةعنيتفقدعليهاالطل!

الكهرباءمجالاتفيالشمسيةأطاقةاتقنيةوتطوير

هـ،4041عاممطلعففي.المياهوتحليةيدوا!اشراعةر

العربيةالمملكةفيالشمسيالمجمعافتت!ثام،849

كيلومترا05مسافةعلىالعييسةقريةمنأتهـبباأصسعوديةا

أكبريعتبرالمجمإلذيهذاويهدف.اضياصشمافي

لإمدادنظامتطويرإلى،العالمفيالشمسيةأططاقةمشروع

ألارتقاءثمومن،الكوبائيةللقوةبمصدرالبعيدةالمناطق

معدةشمسيامجمعا061منيتألفوهو.الريفبمستوى

الطاقة.منواطكيلوء3.لإنتاج

لأ*ةلأع-غ-ىس.كأكاء-ش-كاى"3؟ء-"-3؟،-لأ؟و--بر!/7ررخ!ت !دههـمم!مع!ميح!سىحبهيتتهـل!ث!علآ3!كالا-ى؟جيغ?،--؟--*!!-خ!

،ء-دكاء،؟لآ*كا+-ت--ء!-4*-كا!و--س*!و-!-.؟ص؟!عبم--ع.!!1-/*!ك!ش!نحو!-بر-!!كاس"ى-زو

مجمحا016مرويتألص.السعوديةالعرليةبالمملاصةالرياصر،مديةشماليكيلومزا05!سافةعرالعييمةفريةم!بالقر!الشمسىالمجمع

الطاقة.م!وا!ا!يلو035ويمتىشحسيا
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مجالفيالشمسيةالطاقةلامشغلالمشاريعوهناك

الشمسيةالطاقةامعتخدأممجالوفي.والزراعةالتبريد

تبلينبعمدينةفيتجريبيةمحطةأقيمتالبحرمياهلتحلية

أمريكي.دولارمليون18تكلفتها

وتدفعالهوائيةالطواحينتديروهي.الرياحقدرة

الرياحقدرةالطائراتتستخدمكذلك،الشراعيةالمراكب

الرياختكلفود!.المتدفقالتيارالمسماةال!رتفاعالعالية

تفيدلاالرياحقدرةولكن،تلوثأيتحدثولاشيئانفسها

.ومستمرةقويةفيهاالرياحتكونالقيالمناطقفيإلاعمليا

حيثمااممتعمالهايمكنطاقةوهيوالجزر.المدطاقة

فحينما؟سدبوسعاطةإغلاقهيمكنخليجفيالمديحدث

ينخفضالجزرأثناءوفيبالماءالخليجيمتلئالمديحدث

السد،خلفالخزونالماءمستوىعنالمحيطماءمستوى

تولدتوربيناتسقوطهأثناءأدارالماءهذاأطلقوإذا

التيهيالعالمفيالمدلطاقةمحطةأولوكانتالكهرباء.

فيالأكبروالعيب.أم669عامفرنسافىبهاالعملبدأ

معينةللمدأوقاتفيإلاالكهرباءتولدلاأنهاالمدطاقة

المدمحطاتبناءيمكنلاأنهذلكإلىأضف،قصيرةولمدد

قليلة.أماكنفيإلا

حيثماتتولدوهي)الجوفية(.الأرضيةالحرارةقدرة

فيتحولالأرضتحتساخنةصخورمعتماسعلىالماءيكون

فيبحفرياتالقدرةشركاتوتقومبخار.إلىحينئذالماء

علىفتسلطهحبيساالأرضتحتالبخاريكونحيثأراض

البخارالمهندسونيولدأنويمكن.البخاريةالتوربيناتريش

الماءبحقنطبيعياوجوداالبخارفيهايوجدلاالتيالمناطقفي

قدرةمحطاتأنالقولعنوغني.ساخنةصخورفي

دخانعنهايتولدلالذلكشيئا،تحرقلاالأرضيةالحرارة

مماأرخصكهرباءالمحطاتهذهوتنئلعضالهواء.يلوث

البلادبعضأقامتوقد،العاديةالقدرةمحطاتتنتجه

واليابانوإيطالياايسلنداومنها،أرضيةحرارةقدرةمحطات

.المتحدةوالولاياتونيوزيلنداوالفلبين

تحولالتىهي.المغنطيسيةالهيدروديناميةالمولدات

الفحمتحرقالمولداتفهذهكهرباء.إلىمباشرةالوقود

لإنتاجعاليةحرارةدرجاتعندآخروقودأيأوالحجري

خلالالغازوينطلقبالكهرباء.مشحونأيمتأينحارغاز

نقلهيتمكهربائياتياراينتجحيثمغنطيسىحقلفيقناة

نأالمولدمنخروجهبعدللغازويمكن.أقطاببولمماطة

تصبحأنويمكنالكهرباء.منمزيدايولدكيتوربينايسير

مشاكلهناكأنغير،للطاقةفعالةمصادرالمولداتهذه

مولداتأقيمتوقدحلا.تتطلبمتعددةتقنية

ألاتحادمنكلفىضخمةمغنطسيةهيدرودينامية

.المتحدةوالولايات)سابقا(السوفييتي

البطارياتتشبهأدواتوهيالوقود.خلايا

لتوليدكيميائياالوقودمننوعانفيهايتفاعل،الكهربائية

تولدتوقدسائلا.أوغازامنهماكلويكونالكهرباء،

خلايافيالأكسجينمعالهيدروجينتفاعلمنالكهرباء

الفضائيةمركبتهاالمتحدةالولاياتبهازودتالتيالوقود

ماضعفالكوباءمنالوقودخليةتنتجأنويمكنأبولو.

الوقود.منمعينةبكميةيزودانحينعاديمولدينتجه

إلاتحدثلالذلك،يحترقماالوقودخلايامنوليس

ضئيلا،قدراإلاالضائعةالحرارةمنتفقدولاضئيلاتلوثا

صنعها.فيمكلفةأنهاإلا

طاقةالصلبةالنفاياتتنتجأنيمكن.الصلبةالنفايات

لإنتاجالنفاياتتحرقالعالمفيالمدنمنفكثيرأيضا.

النفاياتباستعمالأخرىطريقةوتتبع.ال!ئهربائيةالطاقة

الطبيعيوالغازكالميثانولوقودلإنتاجالحيوانيةأوالنباتية

طريقةففي.الحيويالتحولالطريقةهذهوتسمى،والنفط

الخشبيةالفضلاترقائقمنالنفطيستخرجكهذه

العالية.والحرارةالشديدبالضمغط

محلمايوماالهيدروجينيحلأنيمكن.الهيدروجين

كبيرةكمياتمعطابيسريحترقفهو.والنفطالطبيعيالغاز

نقلويمكنالماء.هومؤذغيرثانوياومنتجاالحرارةمن

ويمكنسائلا.تيصبحبردإذاأنابيبحطوطفيالهيدروجين

وعدموزنهلخفةوالسياراتالطائراتفيوقودااستعماله

تياربإمرارفيتمالمحيطاتماءمناستخراجهأماالجو.تلويثه

التحليلالمسماةالعمليةهذهولكنالماء.هذاخلالكهربائي

الكهرباء.منضخمةمقاديرتتطلبالكهربائى

تاريخيةنبذة

مليونونصفمليوننحومنذالبشرتعلم.الماضىفي

قوتهمحينئذالوحيدطاقتهممصدروكانالنار.قدحسنة

الحراريةالطاقةيستخدمونكانواحيث،الذاتيةالجسدية

وطبخأنفسهمتدفئةفيالخشباحتراقعنالناتجة

نحوالمصريونواخترع.الخزفيةأوانيهموتقسيةطعامهم

لدفعالرياحواستخدمواالشراعيةالمراكب.مق0032عام

الخاليةالأزمنةفيالمياهدواليبطورتكذلك.مراكبهم

الماء.سقوطقدرةوالمشخدمت

أهمعشرالثامنالقرنأواخرحتىيعدالحطبوظل

نموهابدأالتيالغاباتأشجارالناسواستعملالوقود.أنواع

تدريجيا.محلهاالحجريالفحموحل،بكثرةيتضاءل

عنالبحثإلىالحجريالفحمعلىالطلبازديادوأدى

مداخللحفظطرائقذلكفيبما،لاستخراجهأفضلطرائق

توماسالإنجليزيالخترعنالوقد.الفيضانمنالمناجم

المناجم،منالماءلنزحمحسنةمضخةاختراعبراءةسافيري
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بخاريمحركأولمنأغدرةباالمضخةهذهوزودت

الحرارةتحوي!!يمكنهحهازاالانالناسويستحدم.عملي

.لالعم!!تقومميكانيكيةطاقةإلى

المصدرالبحارياهـهـكأصبح.الصناعيةالثورة

أصورةاأثناءأضق!!اسائاووالصناعةشيللطاقةالرئيسي

شيهائلاازدياداقةأطفاالناسا!عتعمالوازداد.الصناعية

أتحر!امنتصروحتىعمترأضامناالقرنمنالمرحلةهذه

ا،أجة1أ!اقةلااطسيرةالآ!،تاوحلت.الميالأدي!تعشرالتا!مع

صباهـراحلتكماي،أجدواالعم!!مح!!واسعنطاقعلى

قةأ!إااستخدامجع!!قدو.الشراعيةاسمفنمحلالبخارية

الإنتاجازديادوأدىإنتاجا،وأكثريسراأشدالعملالجديد

عددازديادعلىالازدهارهذاومعاعدوافر،غنىإلى

فى،بإم!صانهموأصبحللطاقةاسمتهلاكهمافازدادبمالسكان

تستئلكاكتياشاحةسائ!!ووأضمئباشهشاهيةا،نفسهالوقت

الطاقة.منكثيرا

مصادرالخترعونششمتحوراعشرأضالممعاالقرنوشي

عاءشنيأنها.استعماوطهـاي!قةأطصاأمتعددةجديدة

يصالى،إافاراديماي!طألحميزيائيانااكتحتسفصأم831

خوبأصرمح!ة-حدذعلىشا-الأمري!كأامنريوجوزي!

شخصلكلالمستخدمةالطاقة

احتمحص!ايستعملهاا!ا!اقةامقداراردا؟حصيرو)أدصاه(احتم!ط!اي!ت

ا!ا،ياتاكأأحتمحصااستها،كمعدأ!يملعأء.9د.العاممرولءااءاحدا

!طه.احاك!افياحتححص!ااستها،كأصعاهـمعدا!حمسةالمتحدد

*الححريالفحممنط!

14

.24991

4،2العالى

ئخ2

07910891

امنحده.االأكاا!حف!ه،صالفاصعا!و6861ا!اصةاالإحانجةالسرياحخا!االحصدوا

نأوجدافقد.كهربائيةطاقةإلىالمي!صانيكيةالطاقة

منملففيكهربائياخيارايوأصدالمتحركالمغنطيس

المسمىالمبدأبهذاتعم!!اقيالموأسداتوتمكنت.الأسلاكا

دولابيربتدوالكهرباءتوليدصتالكهرومغنطيسيالحث

لخاري.تورل!تأومائي

فيلانوارإتيانجوزيفجانأغرنسياالمحترعتم!حمتو

بالاحتراقتعملاشتيالمحركاتأ!أرصت!صت01861عاء

مزلمنبانفجارالقدرةصاتالمحرلحمذه5.أ!د"خلىا

وقودأفضلأنتبينوقد.ا"لأأضهابسريعةأبض!دمعأئهههـاءا

كارلالألمانيالمهندسوصمم.تمحيرهأصسثوأءأ!افبتروهو

بالبترولتسيرالتيأصممياراتالىأرأم885عامشيبنز

.السياراتاستعمالانتشرأدبعدعليهالطلبفازداد

كلتقريباالطاقةاستعمالتضاعف!.العشرينالقرنفي

إلىهذاوترحبنسباب.أم009أحاماص!لدءاسةثهـين

وفرة3-العاملةأغوىانمو2-أصسكاناعددازدياد-أ

المنتجات5الطاقةتستعملالتىإ،ختراعاتا-4ةائثرر

الطاقةمنكبيرةمقاديرصسعهثاشيتسمهلكاقي

الطاقة.أغراضغيرفيريالأحفوادقوأءاا!استعما6-

الصناعيةالبلدانمعظمافيقةأ!اأاأ!ا!شعمااهـدادقد"

الحربمنبدءاالسكانعددازديادم!-هـاأسرعارديادا
الحياةمستوىإنإذأم(،459-أ)93!الثانيةأحالميةا

التياشاحةوسائلشراءعلىقادرينالناسوأصمتىتحسن

وظهرت.والسياراتالمركزيةكالتدفئة،الطهاقةتستهلك

غسالاتذأ-كفيبماجديدةأدواتلفسهالوقتفي

الدقيقةبالموجاتالتسخينوأفرانأححمربائيةاأ!كححونا

الناسواستخدمأيضا،الطاقةتستهلكالتي()الماي!صويف

يتطل!التىاللا!شيك.االلأأامتلاد111:ح
.و!مميوملمومنصير

الطاقة.منهائلةمقاديرصنعها

بلدانعدةفيالطاقةاستعمالازديادانخفضوقد

الغازأ!معارارتفاعوأدى.الثمانينياتائ!!أرفيصناعية

الحفظإجراءاتأضاسايتخذأنإلىأضفطواالطبيعي

هذهوتضمنت.الطاقةا!شهلاكفيليقخصدواأ!عيانةوا

أكبر،الوقودفعاليةفيهات!صن!مياراتصنعالإحراءات

.الحرارةفقدانمنللتقليلأفضلبويقةالمبانيوعزأ!

أدىالثمانينياتمنتصففيا!لمحوداألممعارانخفاضول!ش

ازديادوإلىالحفظبإجراءاتأضاسااهتمامقلةإلى

الطاقة.ا!شعمالهما

نحوالطاقةمنالناميةالدوأ!فيالشخصيستهلك

إحدىفيشخصيستهلكهمماجزءاعشرحمسةصجزء

تستهلكالمتحدةوالولاياتواليابانفأوروبا.المتطورةأجلادا

عدديزيدلاح!تفيأ3،أحااطاقةمنالمائةفيسبعيننحو

العال!ا.دممكانمنالمائةفيعشرينعلىسكانها
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سبيلفيالقليلإلاتفعلأنالناميةالبلادتستطيعولا

فهي.مهمةبأهدافتضحيةدونللطاقةاستهلاكهاتحديد

ووسائلالزراعيةالمصائوالآلاتمنكثيرإلىبحاجة

هذهفيالناسويرغبلتشغيلها.طاقةكلهاوتتطلبالنقل

بالكهرباءوالإنارةالمركزيةالتدفئةمنمزيدفيالبلاد

كثيرويعتمد.الطاقةتستهلكالتيالأخرىالراحةووسائل

التدفئةفيالنباتيوالفحمالحطبعلىالبلدانهذهمن

النباتيوالفحمالحطباستعمالأنشكولا.والطبخ

تصبحماوغالبا،واسعنطاقعلىالغاباتإزالةيسبب

التصحر.ازديادبسببللزراعةصالحةغيرال!رض

المشكلات

خطيرةمشكلاتالطاقةامعتعمالينئكن

اكبيئي،التلوث2-الوقود،احتياطىاستنزافألتضمن

واقتصادية.سياسيةآثار3-

العالمسكاناستهلكالوقود.احتياطياستنزاف

ملايينعبرتراكمتالتىالطاقةمصادركبيرةبسرعة

نحومنذأحفوريوقودأضخمتكونبدأوقد.السخين

سنةمليون07منيقربمافخلال.سنةمليون345

منهائلةمقاديرطبيعيةبعملياتالأرضفيدفنت

النباتيةالموادهذهوتحولت.أخرىونباتاتالميتةالآشجار

وبفعلالزمنبمرورحجريفحمإلىتدريجياالمدفونة

بالويقةالطبيعيوالغازالنفطويتكون.والضغطالحرارة

تكونومازال.وحيواناتهاالمحيطاتنباتاتبقايامننفسها

منكمياتيحرقونالناسولكنمستمراالأحفوريالوقود

.المراتآلافكصشهسرعةتفوقبسرعةالوقود

الممتنزافالطاقةا!عتعمالالسربفيالازديادويهدد

وقودأولالنفطيصبحأنويمكنمنها.العالممخزون

والعشرين.الحاديالقرنأوائلفيبصعوبةيستخرج

تو!حيث،كبيرةبسرعةالغازاستهلاكجرىكذلك

احتياطييدومألاالثمانينياتمنتصففيالغازخبراء

يستخرجوعندما.سنة75نحومنأكثرالغازمنالأرض

قديكونونالأرضمنالطبيعيالغازوكلالنفطكلالناس

نأوعليهم،الطيعةفيالمتاحةالسهلةالطاقةاستهلكوا

والنفطالحجريكالفح!اصلباوقوداذلكبعديستعملوا

نأومع.بصعوبةالأرضمنيستخرجاناللذينالصخري

فإنهوفرةالأحفوريالوقودأنواعأكثرالحجريالفحم

يجدأنالإنسانوعلى،سنةمائتيمنأكثريدومألايتوقع

للطاقة.مختلفةمصادرالأمرآخرفي

ونقلهالأحفوريالوقودإنتاجعنينجم.البيئيالتلوث

الحجريالفحمفمناجمبمكثيرةبيئيةمشكلاتواستعماله

تجعلالمناجمومناطقللخو،العمالتعرضالعميقة

ينجمكذلك.للتعريةعرضةالأرضمنواسعةمساحات

شحنهوعنالبحرعرضفيالنفطحقولحفرعنأحيانا

الضررويلحقفيلوثهاالمحيطاتمياهإلىتسربهبالناقلات

البحرية.الحيواناتحياةعلىويقضي،الساحليةبالمناطق

الأنابيبخطوطفيالمنقولالساخنالنفطيحدثأنويمكن

القطبببيئةالضرريلحقحرارياتلوثا-ألاسكا-عبر

التلوثحجمنصفيعادلماوينجم.المتجمدةالشمالي

يحترقفحين.والشاحناتالسياراتوقودعنتقريباالهوائي

وهوالكبريتأكسيدثانييخرجالنفطأوالحجريالفحم

فيالرطوبةمعالكبريتأكسيدثانييختلطوحينضار.غاز

والحجارةالمعادنينخرالذيالكبريتيكحمضيتكونالهواء

البيئى.التلوث؟الحمف!ىالمطرانظر:.الإنسانرئةويتلف

واستهلاكهاالعالمفيالطاقةإنتاج

مناطهق!يوالمستهلكةالمنتحةالتجاريةاطاقةاكميةالشكلهداي!!

إفريقياوشماليالأوسطالشرقبلادأنييركماا3،العامنمحتلفة

الطاقة.مىصائض،كبرتتمتعبالنمطالعنية

الكليالسعويالإدتاج/!كار

با!ززرأ

اطتحدةالولايات

وكدا

الأوسطالشرق

تينيةاللامريكاأ

اجاأ!ترا

المحيطوحرر

91ء

743

347

الكليعالسويالا!حتهالأك

257،2

ء74،1

2،!87

852،3!

4"لأ!؟

يعادله.ماأوالححريالفحمم!الأمري!صةالأطالىمملاييرمقدرةالطاقةىر

.متريطر.،709يعادلالأمريكيااطرا

سيا.رومنالآميويالحرء!يهامما+

ورو!يا.الأوسطاخرقام!الآميوييرالحرءي!عداما++

الأوسط.الترتم!الإدريقيالحرءعداما!+خد

ح!.أ299عامإلىالأرقامتعود

الامريكية.الطاقةإعلامإدارة:المصدر
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ثسيدأثانيالأحفوريالنفطأنواعينئأنظف

فيتراكمهول!شمؤذغيرغازوهو.احتراقهعندأ!ربونا

تأثيرتسمىظاهرةيحسبىأنيمكنالأرضيالجوغلاف

اكبيتفيحاخإ!ا،الحرلونأكسيدفثاني.المحميالبيت

يحوأ!وأس!ضهالأرضاتدصئأنأصتسمسالأشمعةيتيح،المحمي

تأتيرشإرولذأسكأغصاء.اإلىوعودتهاالحرارةهروبدون

نحوعلىالأرضاحرارةدرحةيرفعأنيم!شالمحميالبيت

وتحدثالقطبفيأضلوحاقلنسوةمنجزءفيذوبمستمر

المحمى.البيتتأثيرالظر:.الفيضانات

الأذىابعفرالأخرىاأطاهضةامصادركلتسببكذلك

حرارياتلوثاتوأ!دأسوويةاأتحدردافمحطات.البيئةفي

الأرضيةاالحرارةتمحصاأتحدتكما،مشعةونفايات

المدأصقدرديمبمار.صيهةروائحوأحياناالحرارةمنمزيدا

لفامفياضصرابا!دتاأنأصبحرامنالشمسيةوالقدرة

يأشإنشذأ!.المحيفاتشيأظروفابتعييرالبحريةالحياة

مز!دايصلهأ-نميفامصدرهاكانمهما-للطاقةاستعمال

لإنالارديادفيأطاهشةاأاستعماامشمروإذا.الحرارةمن

.كثيرةمدنبيئةتغيرسوفالمنطلقةالحرارة

ثلثينحويوجد.والاقتصاديةالسياسيةالآثار

وشمالالأوسطالشرتفيأضفطامنأحالمااحتياطي

البلادنفطعلىالصناعيةالدولمنكثيرويعتمدإفريقيا.

فرنسامثلبلادوتستوردبالوقود.اقتصادهالتزويدالعربية

سط.الأوانشرتمننفصهاأمعفمأأجابانواوبريطانياوألمانيا

أعربىاأضفصأاعلىأصماعيةاأررولااعتمادعنوينشأ

أ!اهثاسبمادعلى.صبيرةقوةالأوسطاالشرثدولاكتساب

سبيرامحياسياضغطاالعرديةا!ضماتتمارسأنيم!ش

،أم739عامفيحدثكماالنفطعلىالحظربفرض

عددإلىالنفطشحنأحربيةاالدولمنعددأوقفعندما

شحنه.منخفضتأوالغربيةالدولمن

احتجاجاالحظرهذاالعربيةالحكوماتفرضتوقد

تصبحأديم!شهذاوعلى.لإسرائيلالغربمساندةعلى

العربيةالدولمعالنزاعفيإسرائيلساندتالتيالدول

العربي.النفطبفضلللعربمناصرةأكثر

تشتريالتيالدولم!كثيراأنلممبقماإلىيضاف

ينشأأنيم!شأمحربية،االبلادمنالنفطمنكبيرةكميات

منتستوردأنهاأي،المدفوعاتميزانفيعجزفيها

دأويمكنتصدر،مماأكثرزالمالوالخدماتالبضائع

الدولة.اقتصادالعجزهذايضعف!

إذااقتصاديكساديحدتأنالناسبعضويخشى

نأإلىيشيرونوهم.للطاقةالدولا!شعمالازديادتوقف!

ازديادإلىأدىالسبعينياتمنتصففيالبترولنقصان

الدولأنآخرونأناسويعتقد.الإنتاجونقصأصةأجطاا

قسمتوفيريمكنكانالتيالطاقةمنكثيراتبددأصناعيةا

.الاقتصادينموهاتعطلدونمنهاحبير

يدعولذلك،سعرهيزدادنادراالوقوديصبحعندماو

وضبطه.الطاقةمصادرسعرتنظيمأإ3!أضاامرسثير

الأسعارازديادأنيرونالاقتصاديينمرصتيراأحو

للنفطاكتشافاتهمنطاقتو!ميععلىأطاقةأمنتحييشجع

العلماءأنكماالوقود،إلىللوصولحفره!اتعميقوعلى

ويقول.للطاقةجديدةمصادرعنيبحثونسوف

الناسيجعلالوقودأسعارارديادإدأيضاالاقتصاديون

شديدين.وعنايةباحترالمراطاقةايستعملون

عقبةيكونأنيمكنالطاقةكلفةازديادفإتذأنمعو

لاالطاقةتكلفةتزدادح!تإذ،الناميةلأ!دواامامكبيرة

ل!!اللازمةالطاقةتوفيرأ!دولأهذهمنشتيريستصيع

اقتصادها.وتقويصاعتهارتصوأ

التحديات

تحدياتالطاقةمنالأرضامخزوننقصالىيبرز

كفاءةرفع2-،للطاقةجديدةمصادرتطويرأ-تتضمن

الطاقة.استهلاك3-ترشيد،القدرةتوليد

يقومواأنالعلماءعلى.للطاقةجديدةمصادرتطوير

مصادرإلىعملياالوصولقبلالمسائلكثيرمنبحل

الانحتىيوفقوالمالنوويونفالفيزيائيون.للطاقةجديدة

إلىأو،عليهيعولسريعمولدمفاع!طإلىالتوصلفي

الطاقةلتحويلوكذلك.أسووياالاندماخفيأضحكما

يجدواأنالعلماءعلى،عمليةقدرةمصادراإأ!شمسيةا

وقدوحزنها.وتركيزهاأغدرةاأخجميعأفضلىطهـاجس

برامجتزويدفيالشمسيةوالخلاياأ!قوداخلايااستعملت

فيرغبواإذاكثيراالناستكلفولكنها،لالقدرةالفضاء

الوقودمحليحلأنفيمكنالهيدروجينأمااستعمالها.

بألممعارإنتاجهالقدرةشعركاتالمشطاعتإذاالأحفوري

رخيصة.

جديدة!ادرظهرتإذا.القدرةتوليدكفاءةرفع

الاعتمادفييستمرونسوفالناسفإن،بسرعةللطاقة

فيللمهندسينويمكن.كثيرةلسنواتالعاديالوقودعلى

وذلكأطولمدةالوقوداحتياطيامشبقاءالمدةهذهأثناء

بموكفاءةمردوداأكثرثاتومحرقدرةتمحصاأبتصميم

نحوالواقعفييستهلكالمثالسبيلعلىالسيارةفمحرك

إلىيتحولبقيوماالبنزينطاقةمنالمائةفيعشرين

لاكفاءةالقدرةمحطاتأكثرفإنكذلك.ضائعةحرارة

وقودها،طاقةمنالمائةفيأربع!تإلاكهرباءإلىتحول

نوعفيالمائةفيمستينإلىالعائدهذايزدادأنويم!ش

نظامففيالبخار.معالغازفيهيتحدالمحطاتمنجديد
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!مالحراريالفاقدمنالتقليل

ترشيددييساعدالمبائ

ألوادتمث!!.الطهاقةامشهلاك

أدك!الشكلفىالحراريالمرسام

تنبتالتىالحرارةكميةاليسار

البارد.الطقصأتناءممىم!

والأصفرالأحمراللونادويدل

فقدانمناطقعلى

تركيبويتحكم.الحرارة

الحدرالىعلىالزحاجيةالأليا!

فقدادفياليسار(،)أقصى

كميةبذلكفتمقصالحرارة

المبنى.اشدفئةاللارما!قودا

احتراقبفعلالحار،الغازيدير(توربين-)غازعادي

فإنالاتحاد،محطةفيأمابعدئذ.يطرحثمتوربيناالوقود،

منمزيدبإنتاجالبخاريقومثمالتوربينيديرالغاز

الوقودنصفنحوالصناعيةالبلادمعظماوتبددالكهرباء.

بل،فحمسبالوقوديوفرلاالعائدوازدياد.تحرقهالذي

.الحراريالتلوثمنأيضايخفف

ترشيديساعدأنيمكن.الطاقةاستهلاكترشيد

مخزونعلىالضغطتخفيففيكثيراالطاقةاستهلاك

نأيمكنأفضلنحوعلىالمبانىفعزل.الطاقةمنالأرض

التكييف.وفيالتدفئةفيالمستعملالوقودنصفيوفر

صشاعيةعملياتمنالناتجةالضائعةالحرارةاممتعادةويمكن

كثيريتنقلأنيمكنكذلك.التدفئةفيوامشعمالهاكثيرة

فىالسفرمنبدلأالعامةالنقلوسائلفيالناسمن

خاصةسياراتقيادةظروفهمتقتضيلمنويمكن.ممياراتهم

الأمعرمنلكثيرويمكن.صغيرةسياراتبشراءيقومواأن

كهربائيةلوحدةإنارتهاتبلغالتيالفلوريةالمصابيحاستعمال

فىيمكنكذلكالمتوهقالمصباحإنارةأضعافثلاثة

فيالمنظمحرارةدرجةتخفيضالعملوأماكنالمساكن

الضرورية.غيرالأضواءوإطفاءالصيففيوزيادتهاالشتاء

اللازمالزمنتوفركهذهترشيدإجراءاتأنشكولا

للطاقة.جديدةمصادرإلىيؤديأنيمكنالذيللبحث

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المائيةالقوةالهوائيةالطاحونةالشرول

الكهرباءالطهاقةالبيوماس

النوويالمفاعلالمنممسيةالطادةالتدفئة

الكهربائيالمولدالموويةالطا!ةالتوربير

السفطأصغازاالوقودحلية

الوقودالححريالفحمالقاررمال

لمصنعاالوقودالكصلائةالقدرةلزيتا!حخر

الموضوعصرعنا

لطاقةادرمصا-أ

الأرضيةالحرارةقدرة-زالأحفوريالوقود-أ

الهيدرودياميةالمولداتحالمائيةالقدرة!

المغنطيسيةالموويةالطاقة-ج

الوقودخلاياطالشمسيةالطاقه

الصلبةالسفايات-يالرياحقدرةهـ

الهيدروحينكوالجزرالمدطاقة-و

تاريخيةنبذة-2

الماضي!ي-أ

الصحساعيةالتورة!-

العشري!القرنفىح!

المشكلات-3

الوقوداحتياطياستمزامت

الميئيالتلوث-ب

والام!ديةالسياسيةالاثار-ج

التحديات-4

للطها!ةجديدةمصادرتطوير-أ

القدرةتوليدكفاءةريغ-ب

الطاقةا!سهلاكترشيد-ج

أسئلة

؟لأحفوريالوقوداما-

الداتية؟الجسماليةقوتهغيرالإنساداستعملهللطهاقةمصدرأولما

العالماحتياطىمن%06م!أكترعلىتحتويالتيالمساطقما

المفط؟م!

البلادفييحرقالذيالوقودمنهدرايذه!مامقدارما-

الصناعية؟

التاريخ؟فيللوقودمصدرأهمتعدالتيالمادةما-

و!رة؟الأكترالاحفوريالوقودما

الاستهلاكلترشيدالأسربهاتقومألىيمكنالتيالإحراءاتما

الطاقة؟من

المحمية؟البيوتتأتيرما-
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سسصشيرااحتا،صايخحتلرووالنامةالصناعيةالدولفيالغذاءمخزون

تتر!ت!طدالااكتيالأرراحو!صقدراأ!ليافياطرارعودسسلماجم!!(ا

أ!ويا.احبو!منصح!امقداراالمتحدةا،،تالو

الغذاءمخزون

أصدس!!ادامتاحةأخذاءاصميةإجمافيالغذاءمحرون

غذاء،بلاالحياةيستصيراحدولاا-ا.أحاامستوىعلى

ويعتمداجشر.ااهتماماتمنأخذاءباالتزودكانولذلك

ينتجونفهما،أصمالعامزارعيعلىأسالمماالغذاءمخزون

ويختلم!غذائنا.بأغلبتزودنااختيوالمواثعيالمحاصيل

إنتاجلاختلافآخرإلىعاممنالعال!افيالغذاءمخزون

خسائرتحدثالأعوامالعف!شفيسعنويا.والمواشيالمحاصيل

منذلكغيرأو،الفيضاناتأوالحفاف- بسبب.جيره

ولذأسك،عامكلاالعاسكانوشزايد.الطبيعيةالكوارث

أخداءافيأضقصوابا!شمرار.جزايدللغذاءالعالماطلبفإن

منالمعروضةال!صمياتتعجزعندماتحدثالمجاعاتأر

ا!رورية.االحاجةتلبيةعنأصغذاءا

أغص.قصأأ،ضهـوصعامصأخذاءامحزوتويختلف!

وأمري!صاوآسياإفريقيافيالنا!هأ!قيرةاالدولفأغلب

س!طنها.الأغلم!كافغذاءلديهامايحوننادرااللاتينجة،

وحلال،الجوعمنيعانونلأ!دواهذهفيالناسفملال!ت

يجدآخر،جانبومر.الملايينيموتقدالمجاعةمشوات

أس!شكافيا.غذاءتقريباالصناعيةالدولكلفيأصاساأغلب

!عال!مورة.)فيالأتالحام!كتيرفيالمرارعمشحاتيا،حتا،ف1

!ممزارخيح!داجسار(ا)وعلى.ا،حتياحاتهمي!!يأحداءاص!قدرا

.الدولم!قليلفىإلاأخساويباتحوزعالأأخداءاسمحزو

يحتاجونمماأكثرأسديهممنأنهناشقريبا،دوأ!ةش!حفي

مستمر.جوعفياخرونيعيم!بيمماالغذاء،منأجهإ

يجدونالصناعيةالدولفيالناسأغلبأنوالواقع

الدولأغلبلأنأولا،عديدةالأسبابكاشياغذاء

المدارينب!تأي،المعتدلةأ!الماأقاليمتم!يالصناعية

تنالممبالمعتدلةالأقاليمفيوالمناخوالترلة،القصمه!والمناطق

أحموم.اوجهعلىاكراع!ة

لديهاالصناعيةالدولفإن،ذلكإلىاالإضافةولا

ولذلك،الزراعيةالأبحاثعلىللإنفاقال!ظفيةأ!الأموا

بالزراعةالمرتبطةالمش!صلاتمختلفحلعلىقادرةفإنها

اهعتدأ،.الأقاني!افي

شراءالصناعيةأررولافياهـشارع!تآغلبيستصي!

كبيرةحمياتلإنتاجيحتاحونهاانتيالأخرىاالوادوالأسمدةا

لأن،كافغذاءلديهاالصناعيةأسدولافإنوأحيراالغذاء.من

للغذاء.إنتاجهاتزايدمنأق!بمعدلتنموس!صانهاأعداد

الناميةالدولتمبنغلب،الصناعيةالدولنقيضوعلى

هذهفيوالمناخوالتربةمنهما،أغربباأوالمداري!ب!ت
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واسعنطاقعلىللزراعةعامةبصفةملائمينغيرالأقاليم

.للبحوثكثيرةأمواللديهاليسالناميةالدولأنكما

الزراعةمش!صلاتحلفيببطءتتقدمفهي،لذلكونتيجة

الدولفيالمزارعينمنكثيراأنإلىبالإضافة،الإمشوائية

التيالموادمنوغيرهاالأسمدةضنراءيستطيعونلاالنامية

تحدالظروفهذهكلالغذاء.منالمزيدلإنتاجيحتاجونها

قليلغذاءلديهاالناميةالدولولكنالغذاء.إنتاجمن

وأتقريبانفسهابالسرعةضايد-نهاأعدادلانلمابمأط

إنتاجها.تستطيعالتىالغذاءكميةفيالزيادةمنأسرع

خمسةأم869عامفيأصمالعاسكانأعدادبلغت

وبهذا.العامفي%6.1بمعدلتتزايدوهي،نسمةبلايين

44بعدالعالمسكانأعدادستتضاعفالنمو،منالمعدل

خلالالغذاءمخزونيتضاعفأنلابدفإنه،وعليه.سنة

الإضافيين.السكانلتغذيةالوقتهذا

يستطيعلنالغذاءإنتاجأنالخبراءمنكثيرويعتقد

معدلانخفضإذاإلاالسكانأعدادفيالزيادةمواكبة

.كبيرةبدرجةتزايدهم

البريطانيالاقتصاديالن!يةبهذهجاءمنأولكان

عشرأضامناالقرنأواخرفيمالتوسروبرتتوماس

وكانت.روبرتتوماس،مالتوسانظر:الميلادي

طريقعنأساساتتمالماضيفيالسكاننموعلىالسيوة

العشرين،القرنخلالولكن.للوفاةالمرتفعةالمعدلات

معدلالطبيوالتقدمالمعيشةمستوياتفيالتحسنقلل

الذينالناسأغلبفإنوحاليا،الأقطار.أغلبفيالوفاة

الطريقةهوالأسرةتنظيميعتبرونمالتوسرأييؤيدون

المقالةوهذه.السكانىالنمولخفضالوحيدةالعملية

إنتاجمشكلاتمنوغيرهاالمشكلاتهذهتناقش

الغذاءمنالإنسانحاجاتأيضاتناقشأنهاكماالغذاء.

وبرامكرضه.ومصادره

الغذاءمنالأساسيةالإنسانحاجات

عددبمقدارالفردغذاءكفايةعادةالخبراءيحدد

والبروتينعليها.يحتويالتيالبروتيناتوكميةالسعرات

توجدأنلابدالتيالرئيسية(الغذائية)الموادالمغذياتمن

خلاياويصونيبنىلأنه،إليهبحاجةونحنالغذاء،فى

الكربوهيدراتهيالأخرىالغذائيةوالمواد.الجسم

والفيتاميخات.والمعادنوالدهون(والسكريات)النشويات

بهايمدناالتيالطاقةوحداتفهي،الحراريةالسعراتأما

عادةهيوالدهونالكربوهيدراتأنوالواقعالغذاء.

والبروتين،الإنسانغذاءفيالموجودةالطاقةأغلبمصدر

السعراتتنقصهمالذينالناسإنمنها.تبقىمايوفر

منالفردنصيبتوزيع

فيالحراريةالسعرات

العالم

العالمأقاليم

ادحدةالولايات

وكندا

باوروأ

يلحداليوزو

ورعتإذاالرئيسيةالعالمأقاليمشفردلكليومياالمتاحالغداءفيالحراريةاصسعراتاعددالسيالياشسمهدايوضح

الصرات.إقليملكلالمطلوبةاسسعراتامتوسطأيضايوضحكماالإقلي!.سكانعلىبالتساويالحراريةالصعرات

.النشاطومستوىوالجنسيالعمريوالتوريعالسكادفيالحسمورنمتوسطعلىتعتمدالمطلوبةالحرارية

المقاحةالحرأريةالسعراتالمطلوبةالحراريةالسعراتا"اضحأكا!إ

625/3

425،3

إ!ريقيا

لا6332

422،2

حرارسة.سهعرات

.المتحدةللأماضالعهاواشراعةالأعديةلمحطمةلسمويااممتا!االمصدر.أم839-811!سمواتمتوسطهىالأرقامهده
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أرزياوالحثشصرالتغذيه.نماقصوإنهميقالالكافيةالحرارية

يسمىخطرةبدرجةغذائيةمادةأيغذائهمنتنقص!

هوالبروت!تنقصعنالناجهاالتغذيةومعوء.التغذيةسيء

شيوعا.التغذيةلمموءأنواعأكثر

منكافقدرعلىيحصلونلاالذينالناسوأغلب

أس!صاشىاأغدراعلىأيصايحصلونلا،غذائهمفيالبروتين

اطستىهـفيأصنق!صاأضعويف!و.الحراريةالسعراتمن

صتوالمزيدالزيدأيلإسماناجسمايحوأ!،الحراريةالسعرات

ت!توابنقصرإلىيؤديالذيالأمرا.طاقةإلىالبروت!ت

أنواخأغلبفإن،أررأ!كوالخلايا.وصيانةلبناءالمطلوب

والسعراتاكبروتينلقصنوعمنهيالتغذيةمعوء

أسما،العافينسمةمليون006منيقربمايعاني.الحرارية

عنأخاتجراأضغذيةاسوءمن،العالمتعمئمعكاننحوأي

منالعفمىاوالغالبية.الحراريةوالسعراتالبروتيننقص

الأطفالامنوأكثره!االناميةالدولفييعيشونهؤلاء

ص!الخامسةبلو!قبلىيموتونالضحاياومعظهمالصغار.

عقليةبعاححاتمصابورححماوأحضيروداويكبرعمرهما.

التغذية.الظر:.حادةعضوية

الحراريةأحسعراتاصميةتعتمد.الحراريةالسعرات

الجسماوبنيةوالعمرالجنعهرعلىيومياالفرديحتاجهاالتي

يحشاجمثلا،،القويةالبنيةذوفالدهان.نشاطهومستوى

البنيةذيالم!ضببعاملمقارنةجداكثيرةحراريةلسعرات

المتوسطالوزنذاالشخ!رأنالمتحدةايلأماوتقدر.النحيلة

لشحوالأق!!علىيحتاج،المعتدلوالنشاطكجم()65

معتدأسةالمرأةوتحتاح.اليومفيحراريسعر.0003

من002.2لحواليكجم()55الوزنوالمتوسطةالنشاط

يحتاجونوالصبيةوالأطفال.أجرمافيالحراريةالسعرات

فيالحراريةالسعراتمن/0703و082لينيوميا

.والوزنوالعمرالجنسعلىاعتماداالمتوممط

ل!يوميايستهلكهاالتيالحراريةالسعراتومتومعط

عنالمتولعمطفيتق!الصناعيةالدولأفقرفيالنالم!

مطلوبهومماكثيراأقلنسبةوهيحراريسعر2لأ...

الا!شهلاكيزيد،المتقدمةالدولبعضوفي.الناسلأغلب

وهيالمتو!مط،في.0073علىالحراريةللسعراتاليومي

.الناسلأغلبمطلوبهومماكثيرااعلىنسبة

بروتينمنالإسمانوحبةفيالبروت!تيتكون.البروتين

والبيضالأأجانامنتجاتأ،نذلك،نباتيوبروتينحيواني

الحيواني.للبروتيرالرئيسيةالمصمادرهيواللحمأصسمكوا

وهذهأجازلاء.افصيلةهيأصباتياالبروت!!مصادروأهم

تهثملالحبيةالبقولاوالبقوليماتتسمىالتيالنباتات

أيضاالغلالأنكما.السودانىوالفولوالبازلاءأغاصوأجاا

أضباتي.اللبروتينمصدراتعد

والمينالمتحدةالولاياتفىفردلكلالروتينكمية

اليوميةالبروتينكميةط!صاعية،دواحةوهىاطتحدةالوا،ياتفي

نامية.دولةوهيالصرفىمتيلتهاصسروتقريمايتسارللمرد

الولايات!يللمردالحيوالىت!!اضوكمية!إدداحكإلىزلالإصافة

الصير.!يمتليتئاأصحافتسعةتساوياطتحدة

الجحدةالولابات

د.ص!-حاكأ

/33

اىحيوت!!سو

76/.

حراماتأ60:اليومديللمرداضوت!!كمية

د.ت!طص

--!-!هـ

/87

حيواىلروتير-ء

جراما16:اليوم!ياطفرداضوت!!شمية

فالأمينية.الحموتسمىجزيئاتمنالبروتينيتكون

وصيانةلبناءمعينةأمينيةحموضمنالإنسانلجسماولابد

الجسمتمدالحيوانيالبروتينمصادرأغلبالجسما.خلايا

يحتاجهاالتىأضعسبوباالأسا!حية،الأميسيةاالحموضلك!!

الجسمتستطئمدالمصادرهذهفإنوأسذلك،الجسما.

فإن،المقابلوفي.البروتينمنأجوميةابجمئاحتياجاته

بالمجموعةالجسمتمدلاالنباتىاكبروت!تمصادرمنالعديد

منأكثرأوواحداتفقدفهي،الأمينيةالحموضمرال!!املة

العناصرفيهاتوجدلاأو،الأساسيةالأمينيةالحموض

لاتحتويبمفردهاالغلالفمثلا،.الكافيأغدرباالغذائية

إذاولكن.الأمينيةالحموضمنكاملةمجموعةعلى

بالبروتينالغنيةالبقوأجاتملعضالحبوبهذهأكلت

منباحتياجاتهالفردتزودأنيمكنفإنهاالصوياكفول

لبروتين.ا:انظر.البروت!ت

،كماللبروتيناحتياجاتهمفيالناسيختلف

ولكن،الحراريةللسعراتاحتياجاتهمفىيختلفون

البروتيننوعيةعلىتعتمدالبروتينمنأغردااحتياجات

احتوىإذاأقللبروبنيحتاجونفالناس.يستهلكهالذي

بمنمقارنةالحيوانيالبروتينبعضعلىغذاؤهم

المتحدةالأموتقدر.فقطالنباتيالبروتينعلىيعتمدون
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البروتينمنجم37إلىيحتاجالوزنمتوسطرجلاأن

البروتينمنيتناولهماكلكانإذا،اليومفىالأقلعلى

الوزنمتوسطةامرأةوتحتاج.الحيوانيالبروبننوعمن

تقلالذينوالأشخاصالأطفالويحتاج.جم92لنحو

كلوفي.جم38او4بنماإلىمشةا9عنأعمارهم

نوعمنإذاكانللبروتينالناساحتياجاتتزداد،الحالات

النباتجما.البروتين

فيالناسلكلالبروتينمنالاستهلاكمتوسطيقل

هوالبروتينهذاوأغلب.جم33عنالناميةالدولأفقر

فىالبروتيناستهلاكمتوسمطفإنولذا،.نباتيبروتين

أغلبأنكما.المطلوبالأدنىالحدعنيقلالدولهذه

قليلقدرعلىغذائهممنيحصلونالدولهذهفيالناس

أغلبفإن،لذلكونتيجة.الحراريةالسعراتمنجدا

احتياجاتهملمقابلةيذهبعليهيحصلونالذيالبروتين

ويصل.الجسمخلاياوصيانةبناءمنبدلآالطاقةمن

الدولبعضفيالبروتينمنالناساستهلاكمتوسط

يوميا.للفردأجم91إلى7.1نحوإلىالصناعية

فهو،ولذلك.حيوانىبروتينهوالبروتينهذاوأغلب

الزائدالبروتينفيتحول،المطلوبالأدنىالحدعنيزيد

السعراتزادتوإذا.إضافيةطاقةإلىالحاجةعن

فيمنهاماتبقىيختزنالجسمفإن،المطلوبعنالحرارية

.دهونشكل

الرئيسيةالغذاءمصادر

العالم.فيالغذاءمصادرأهممنالحبوبتعد.الغلال

السعراتمناستهلاكهه!بنصفالعالمسكانتزودفهى

رئيسيةمادةأيضاوالحبوب.البروتينمنوالكثيرالحرارية

اللحومإنتاجفيتسهمفهيولذا،المواشيعلفأغلبفي

يستخدم،الغلالولأهمية.الالبانومنتجاتالبيضاء

مقياسامنهاأالمعروضكمية)أوإنتاجهاحجمغالباالخبراء

الغذاء.مخزونلإجمالى

تقريباهىالناميةالدولتنتجهاالتيالحبوبأغلب

غذاءمباشرةيستهلكونهاالناسأنأي-غذائيةحبوب

يستخدمونهاوقدرئيسيا.طبقاالحبوبيطخونفقد-لهم

الغذاء.منذلكغيرأوالمعكرونةأوالخبزصنعفي

مباشمرة،الحبوبالصناعيةالدولفيالناسويستهلك

علفامنهاالكثيريستخدمونذلكإلىإضافةولكنهم

مباشرةغيربطريقةالحبوبيستهلكونأنهمأي،للمواشي

حيوانية.منتجاتشكلفي

فيالحيواناتلعلفألمماساتستخدمالتيوالحبوب

.أخرىأقطارفيللإنسانغذاءتستخدمر،الأقصاأبعض

التىالشاميةالذرةكمياتأغلبتستخدمفمثلا،

حينفي،للمواشيعلفاالمتحدةالولاياتتنتجها

هذهاللاتينيةوأمريكاالإفريقيةالدولبعضتستخدم

رئيسيا.غذاءالذرة

الحيوانيالبروتينمصادرتعدوالأسماكالمواشى

والبيضاللحومتوفرالعالممستوىفعلى.الرئيسية

فىالحيوانىالبروتينمن8%0منأكثرالألبانومنتجات

منكبيرةبنسبةالإنسانالأسماكوتزود.الإنسانغذاء

والنرويجكاليابانالأقطار،بعضفيالحيوانيالبروتين

توفرالأسماكفإن،العالممستوىعلىولكن.والفلبين

.الناسيستهلكهالذيالحيوانىالبروتينمن%02نحو

فيالناسيعتمد.الأخرىالرئيسيةالغذاءمصادر

والمواشيالحبوبغيرآخرغذاءعلىالعالممناطقبعض

فيالبقولياتمنوغيرهالصويافولويأتي.والأسماك

منكثيرفيللغذاءكمصدرالأرز،بعد،الثانيةالمرتبة

أوروبافيالرئيسىالغذاءهيوالبطاطس.الامميويةالدول

يعتمد،الاستوائيةالأقطاربعضوفي.اللاتينيةوأمريكا

والمنيهوتكالموز،المحليالغذاءمنأنواععلىكثيراالناس

هذهكلبينومن.اليامأوالحلوةالبطاطاأو(نشوي)جذر

توفرالتيهيوحدهاالبقولياتفإنالغذاء،منالأنواع

الأساسية.الأمينيةالحموضمنكافيةكميات

الغذاءمخزونعلىتؤثرالتيالظروف

فيمنهينتجمماأساسا،،العالمفيالغذاءمخزونيتكون

مخزونأواحتياطيعلىأيضئايشتملولكنه.أسشةنفعر

ضروريالغذاءأحتياطيإن.ماضيةأعوامإنتاجمنتبقىما

فيالزائدالنقصبسببالمحتملالنقصتعويضفىللإسهام

العالملأقطارلابد،الاحتياطيولتكوين.الزراعيالإنتاج

قليلاولكن.يستهلكمماأكبربكمياتالغذاءإنتاجمنكلها

أكبرتنتجالمتحدةفالولاياتفائضا،تنئكذاءالدولمن

واسترالياالأرجنتينمنكلتنتجكذلك.العالمفيفائض

الغذاء.منفائضاونيوزيلنداوكندا

تنتجأنهاأوفقط،مايكفيهاتنتجأنهاإماالدولوأغلب

لهبدفلاكافغذاءإنتاجفيمابلدفشلفإذا.ذلكمنأقل

الغذاء.فيعجزايواجهفإنهوإلا،إضافيةكمياتاستيرادمن

كافياغذاءلاتنتجالتيالصناعيةالدولوتستلإ%غلب

واليابانوبريطانياتحتاجها.التيالإضافيةالكمياتاستيراد

تستيملاالناميةالدولأغلبولكنالأقطار.لهذهمثالان

أوائلومنذسكانها.إليهيحتاجالذيالغذاءكلاستيراد

لكنالغذاءإنتاجتضاعفالعشرينالقرنمنالخمسينيات

أغلباعتمدت،لذلكونتيجةأيضا.تضاعفعليهالطلب

.المتحدةالولاياتمنأساساالغذاءا!شيرادعلىالدول

علىجزئيا،ما،بلدينتجهاالتيالغذاءكميةوتعتمد

لديهقطرأييوجدولا.والمياهكالأرضالزرأعيةموارده
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أ!المىاأ!رضافإنولذاالموارد.هذهمنثابتةكميات

-2.الزراعيةالمواردقلة-أ:أضالي!تابالعاملينشأثرللغذاء

الغذاءمخزونأماأخذاء.اعلىالطلبفىالمستمرةالزيادة

أنحاءعلىتوزيعهصا!بمشافيتأثرحدة،علىبلدكلفي

القطر.

لموارداشزراعةتحتاج.الزراعيةالمواردمحدودية

الأسمدة"ارقةأ!اااوالمياهالأرضوخاصةمحتلفة،

ت!صنأنلابدوأصذلك،الرئيسىالزراعىالموردهيالأرضفا

أعلبأ!شو.أ!زراعةتستخدء!ىوخصبةمستوية

وأغلب،استغلتقدأءالعافىأ!زراعةال!ماسةالأراضى

عنلعيدانائيةمناطهتفىتقعالمستغلةغيرالأراضى

.والمواصلاتالأ!عواق

تنمو،حصالمياهإلىتحتاجالمحاصيلكلأنوالوا!

السكانوعددالغذاءاإنتاجبينالعلاقة

:أعدادأ!ائ!ا!ىأسداءمساححماهـاسسهاصالىااشس!!دا!و!ح

8./دإنهاا،!له1:أصهـي!ط:إوهـيثعاآسا.رئمسىإقليمش!!!ىأحسكادا

اعانم.ا!ىاعداءاص!حتمص/6دخ!زاح!صخااح!العاس!صارم!

السكانأعداد

آسيا+

اللاتينيةأمريكا

%01-؟بم

/9-لا،كا

للنداونيوزلياسراأ

-2%

أ%

0102"

للعالمالكليةالمئويةالنسة

روسيا.سيالآسيواالحرءعداما

روسيا.ص!الآسيوياالجزءمع++

.أم639لعامالأرقاما

.المتحدةللأمالتالعةالأغديةاوالزراعةمسظحة.المصدر

سطحعلىمتساويةغيربطريقةموزعةالأمطاروأس!ش

فىالأمطارعلىالاعتماديم!ضهمالمزارع!تفبعضالأرض!.

للاعتمادآخرونيضوح!تفى،المياهمناحتياجاتهمكل

تكونقدالأمطارلأن-متاحةكانتإن-الريمياهعلى

مياهمخزونوأحش.لهمأ!نسبةبامضمولةغيرأوجذاقليلة

كلالمزارعونيستحدم،أسدولابعضوفيمحدود،الري

تقريبا.ادياه

مصادرعلىكبيرةبدرجةاطزارعينمنصتيريعتمد

لتشغي!!،النفطمنالمستخرجأ!قودا:خاصةأعاقة،ا

الزراعية.الالاتمنذلكوغيرا!ياهومضحاتالجرارات

النيتروجينيةالأسمدةتلكوحصوصااالأسمدةويستحدمود

النفطكمياتول!ش.الطيعىالغازصأجاحاتصنعالتى

نأالمحتملومن.العالمفىجدامحدودةالطهبيعىأ!ازوا

القرنوائلمبنوالغازالنفطمنالمعلومالاحتياطىينضب

المزارعينأنيعنىوهذا.الميلاديوالعشرينالحادي

النيتروجينية.والأسمدةللطاقةأخرىمصادرإلىنمحتاجو

حاجةازديادالأخيرةأ!سنواتافى،أ!حفأشقد

مأوء89أ059عامىفبين،حجيرةبدرجةقةأطصاأاطزارع!!

الحبوبمنطنلإنتاجالمستخدمةقةأ!اأا!صميةاردادت

منأقلكانالذيالمعدل.ازاذ،1100"ساح

ععصعص.ءحرمن.

وفى.كاملبرميلمنأكثرإلىالنفطمنبرمي!!نصف

لإنتاجالمستخدمةالطاقةاحتياجاتازدادتالأقطار،بعض

وعلىجرار.أضشغيلتستخدمالتىتلكعنالسماد

الطاالةأسعارفىالعامالارتفاعفإنبلدك!!مستوى

أكذاء.اإنتاجتكاليفإلىيضافوالسماد

تساعدأنيم!شالزراعيةالمواردا!حتخدامزيادةإن

تتسببقدولكنهاالغذاء،منالمزيدإنتاخفىالمزارعين

سماداستخدامفىالزيادةفتؤديبمبيئيةمشاكلفىكذلك

فيالنيتروجينمركباتتراكمإلىأحيانا،ج!تأضيتروا

الأنهارنحوالمركباتهذهفتجرفالأمطاراتأتيث!ا،انترلة

.المياهتلوثفيوتسهموالنهيرات

علىالطلبازدياديعك!الغذاء.علىالطلبازدياد

يعكسأنهكما.العالمفىالسكانأعدادنموأساساالغذاء

للناستهىءالتيالمعيشةمستوياتارتفاعأقلوبدرجة

وأفضل.أكثروجباتتناول

فىالغذاءمخزونالخبراءيقيس.السكانعددنموأثر

وزعإذاللفرد!احأنيمكنالذيالغذاءبمقدارمابلد

يعتمدلا،ولذلك.الناسجميععلىأخساويباالغذاء

أيضاولكنفقطالغذاءحميةإجماليعلىالغداءمخزون

تغذيتهم.يجبأرزيناالناسعددعلى

%8بنحوالغذاءمنإنتاجهاالصناعيةالدولزادت

هذهوخلال،أم89وه0891عامىلينأغترةاخلال
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السكانوفىالغذاءإنتاجف!النمو

البلدانمنأسرعوبمعدلاتالغذاءمنإلتاحهارفعتالناميةالبلدان

زادقدالملدانتلكسكادعددأنعير،791،عاممنذالصماعية

العداءإنتاجسالفرد!كسيبمعدلمإنلدلكونتيحة.أسرعبمعدلات

المذكورتير.الملدانمحموعتيليحالهعلىبقىقد

أ،،=8191-91لا9الأساس!رة-المؤلثجر

14*3

الاميةالدولأبر5

133133بم!5

*7915791."918591،9915991

العذاءإنتاجفيالموكاد.الناميةالبلدانفىالغذاءإنتاجفيالنمو

هذارادوقد.الصماعيةالبلدارفيعليهكانمماأكبرالناميةالبلدانفي

ي!حصلتالشالكبيرةالريادةإلىلالسظرم0891عاممنذالفرق

النامية.البلدادم!وهى،الصينفيالإنتاج

\".=8191-أ9لأ9الأساسفترةالمؤشر

!4،كا

ممما5

الناميةالدول213ء

"1111

"،16،1

الصنإعيةالدول59

،7917591089185910991،991

الصحاعيةالملدادفيمنهأعلىالساميةالبلدانفيكانالسكانيالنمو

متواصلة.بصورة

الملومم!حر

14قي

13،

53؟أ

591

01*

01"-8191-979-1إلاسثاسقترة

-11إالامي!الدول

\؟كا!5-1109/91ء8989"13أ،137!3.9

تقريما،حالهعلىبقيقدىالعذاءإنتاحفيالفردنصيبمعدلفيالنمو

النموفيالسرعةتقابلهاالغداءإنتاج!يالنموسرعةأنهودلكوممبب

.السكائ

وليوريلحدااجماأ!زاهيالصعاعيةالدول!إرالمشحدةالأممصادرإلىا!تادا

روصيا(دلك!ي)بماالأوروليةالدولكلوكدلك،المتحدةوالولاياتوكمدا

المامية.الحلدانسحميعاهيالدولولقية،واسرائيلإلر!ياوجعو!واليا،د

.المتحدةللأماضاسةاوالرراعةالأعدية!مطمةالمصدر.

بنحوالدولهذهفيالسكانأعدادازدادتنفسها،المدة

للفردالمتاحالغذاءكميةأيضاازدادتفقدولذلك%3،

بنحوفيهاالغذاءإنتاجزادفقدالناميةالدولأماالواحد.

الفترةخلال%أ.بنحوفيهاالسكانعددزادبينما%،أ6

منكثيرويعزى.أم859و0891عامىبينالواقعة

إنتاجهازديادإلىالناميةالدولفيالغذاءإنتاجفيالزيادة

زيادةأحرزتفقد،الأخرىالناميةالدولأما.الصينفي

وفىإطلاقا.الغذاءمنإنتاجهشحسنلموبعضهاقليلة

منأكبربسرعةالسكانأعدادتزداد،الدولهذهبعض

الغذاء.إنتاخازدياد

الغذاءنقصبسببكارثةحدوثلتجنبمحاولةوفى

لتنطمبرامجالناميةالدولمنكثيرأعد،المستقبلفي

وغيره،التعليمفىالنقصولكن.النسلتنظيمانظر:.النسل

تلكمنعت،الأخرىوالاقتصاديةالاجتماعيةالمعوقاتمن

فيهم.التأثيرأوالناسأغلبإلىالوصولمنالبرامج

الناسحسنكلما.المرتفعةالمعيشةمستوياتأثر

الشخصى،الدخلبزيادةخصوصا،معيشتهممستويات

يبدأونفإنهم،الوقتوبمرورالغذاء.منالمزيدعادةتناولوأ

منالمزيدوخصوصاثمنا،أغلىغذاءتناولفيعامةبصفة

فيالزيادةيستدعىاللحومامشهلاكازديادولكن.اللحوم

يزداد،السببولهذا.للموأشيعلفاالحبوباصعتخدام

ذاتالدولمنكثيرفيالحبوبمنالفرداستهلاك

المرتفع.المعيشيالمستوى

نحومباشربشكلالمتحدةالولاياتفىالناسيستهلك

068نحوولكن.العامفيللفردالحبوبمنكجم68

فيالعامفىالمواشيلعلفتذهبللفردالحبوبمنكجم

الحبوبهذهالأمريكيونويستهلك.المتحدةالولايات

.ألبانومنتجاتوبيضلحومشكلفيمباشمرةغيربصورة

فيالحبوبمنالفرداستهلاكإجمالىفإن،ولذلك

سنويا.كجم748نحوالمتوسطفييبلغالمتحدةالولايات

الدولفيالحبوبمنالفرداستهلاكإجماليأما

وأغلبسنويا.كجم018المتوسطيبلثىفإنهالنامية

فإن،ولذلكتقريئا.مباشرةاستهلاكهايتمالحبوبهذه

المتحدةالولاياتفيالحبوبمنالناسمايستهلكهمتوسط

الدولفيالناسيستهلكهماأضعافأربعةمنأكثر

النامية.

منكثيرفي،السكانأغلب.ال!صزيعمشكلات

يحتاجونماكلشراءيستطيعواأنمنأفقرالناميةالدول

المتاحالغذاءمخزونمنكثيرافإنولذا،الغذاء.منإليه

يستطعونالذينالسكانمنالمحدودةللأقليةيذهب

الحديثةالإمكاناتأيضاالناميةالدولينقصكما.شراءه

توزيعيصعبالحالاتمنكثيرففيالغذاء.وتخزينلنقل
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شما،تحتاجهأضياالمناطة!ك!!إلىالغذاءمنالمتاحةالكمية

ونتيجة.نقلهانتظارفيسليمةبطرتتخزيخهيمكنلاأنه

الفئرانتأكلهاأوأخذأءامنكبيرةكمياتتتلف!،لذلك

.والحشراتوالجرذان

الغذاءمخزونزيادةطرق

زراعيإنتاجمنأحذاءامخزونفيالزيادةأغلبتأتي

طريقتينلإحدىالزراعىالإنتاخزيادةويمكنأكبر.

زيادد2-.جديدةزراعيةأراضتطويرأ:رئيسيتين

أخريادطريقتانوهنالك.الحاليةاشراعيةالأراضياإنتاجية

يىرتصوأ2-.سالحبوبالتغذيةعلىالطلبتقليصأهما:

.جديدةغذاءمصادر

وم!صلف؟صعبوهدا.جديدةزراعيةأراضتطوير

فيللزراعةتطويرهايم!شالتىالمساحاتتمبنكبرإذ

بأمريكاالأمازونانهرحوضوفيالصحراءجنوبيإفريقيا

،كماالكثيفةلالغالاتمغطاةالأراضياهذهأكثر.الجنوبية

بصورةالزراعةالاتلائمانالالمشوائيةأ!سطقةاومناختربةأن

هذ!علىتسيطراكتيرالأقصاأاتجد،لذلكونتيجة.مثلى

تلكأخصويربهاالمزارع!تتوط!تضصعوبةالإق!يمين

للأراضي.ا

أصدى.الحاليةالزراعيةالأراضيإنتاجيةزيادة

-أ:أراضيهماإنتاجيةشيادةرئيسيتانطريقتادالمزارع!ت

استخدإم2-.والأسمدةأطاقةواللرياستخدامهمزيادة

كمياتتنتجالتيوالمواشيالحبوبمنالمحسسةالأصناف

امشخدمولقد.المواشيمنتجاتوم!المحاصيلمنأكبر

أ!ريثم!!اهات!تمنحصلاالصناعيةالدولفيالمزارعون

وفي.الميلاديالعشرينالقرنسنواتأكثرخلال

تبنىالميلاديالعشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

الطريقت!تهاتينأيضاالناميةالدولبعضفيالمزارعون

مساعيهماتكللتولقدوالقف.الأررمنإنتاجهملزيادة

الحضراء.افورةلمممي!أنهالدرجةبالنجاح

الأرراسلالاتيربتصوأالخضراءالثورةتحقية!أمك!لقد

أيضاتطلبتالثورةهذهولكن.الإنتاجيةعاليةوالقمح

وحصل.والأسمدةوالطاقةالريلمياهأكثراستخداما

وامعتخدمواالابار،منالمياهعلىالمزارعينمنالكثير

لاستحراجبالديزلتعم!!التيوتلكالكهربائيةالمضخات

عليهممم!ش،كانإنتاجأعلىعلىيحصلواولكي.المياه

الستينياتأثناءوفي(.الأسمدة)1بالخصباتتربتهمإثراء

بلداناالطرقهذهمعاعدتالميلاديالعشرينالقرنمن

القمح.إنتاجمضاعفةعلىوالمكسيككالهند

أكثرالزراعيةالأراضياتجعلأنالخضراءللثورةيمكن

الاستوائيةالمنطقةفيالمزارع!تلدىكانإذافمثلا.إنتاجية

الموادمنوغيرهاالأسمدةرالمياهمنكافية!صميات

وأمحصولينزراعةبامكانهمفي!صد،الأخرىالأساسيةا

منبدلآنفسهاالأرضمساحةعلىالعامفيثلاثة

زيادةع!ىالخفهمراءالثورةمقدرةول!شواحد.محصول

الدولفيالمزارعينمنفالكثير،محدودةالغذاءمخزون

أتتصلبهاالتىالإضافيةالمواردشراءيستطيعونلاالنامية

إلىالمواردهذها!شخداممنالمزيدويؤديالخضراء.الثورة

أغلبأنوالوا!.ماحدإلىالأراضىاإنتاحيةزيادة

ممبعةمنيستخدمولىمثلا،،ا!تحدةأ!الأياتاشيا!زارع!ت

منوحدةكلفيالأسمدةصميةأضعافعشرةإلى

الدولفيالمزارعينأغلبيستحدمهمماالأرصاحداتو

لاسجاوزالحبوبمنالمتحدةالولاياتإنتاخول!ش.أضاميةا

تقريبا.الدولتلكفيالمزارع!تإنتاجضعف!

الزراعية،الأراضيإنتاجيةزيادةإم!صانيةمنوبالرغ!

أسعارتدفعباستمرارالمتزايدةوالأسمدةقةالصاأتكاليففإن

الناسملالينيستطعلالينماالمستمر،الارتفاعإلىالغذاء

دأسعارحتىإليهمايحتاجونكلشراءا-االعانطاقعلى

بشكاليفالغذاءلإنتاجطرقإيجادمنبدالأ،أسذلكو.قليلة

دفعها.أصاسراأعلبيستصيع

إنتاجيةأكثرالزراعيةالأراضيالجع!أصرث11امثلإن

علىالأبحاثعلماءيعولفمثلا،.اشراعيةالألحاثاهي

بل،فحعسبالإنتاجعاليةليمستحبوبسلالاتتطهوير

قدالحبوبهذهفمثل.فيهامرغوبأخرىخصالص!لديها

إنتاحربمعدلاتإلىتهد!الاستوائيةبالزراعةاتمعلقةالأبحاث

وهده.الا!تهوائيةالمماطق!يمعطمهايقرالتيالساميةأجلدالىاشىالعداء

الاستوائية.الاتاتأمراصبدراسةتقومالهحديةالماخة
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وتستفيد،الأمينيةالحموضمنمتكاملمزيجعلىتحتوي

الأمراضوتستطحمقاومةأكبربفاعليةوالأسمدةالمياهمن

تطويربمكانالصعوبةمنول!شأكبر.بدرجةوالحشرات

ولذلك،.الكثيرةالختلفةالخصاثصهذهتمتلكنباتيةسلالة

والوقت.المالمنلكثيريحتاجالمطلوبالبحثفإن

تقليصسيزيد.بالحبوبالتغذيةعلىالطلبتقليص

والبروتينالحراريةالسعرأتكميةمنالحبوبعلىالطلب

الزيادةهذهمثلوممتحدث.البشريللامعتهلاكالمتاحة

ينتجمماأكثروبروتيناحراريةسعراتتستهلكالمواشيلأن

الصدد.هذأفيخاصةبصفةفعالةغيراللحوموأبقارمنها.

أبقارتستهلكهاالحبوبمنكجم5.4إلى6.3كلفمن

فقط.اللحوممنكجم.،45تنتج،المتوسطفياللحوم

علىتقريباتحتويالحبوبمنجراماتكيلوأربعةولكن

منوأكثرالحراريةالسعراتمنالقدرهذاأضعافعشرة

منجرامكيلونصفيحتويهالذيالبروتينأضعافأربعة

اللحم.

تقريباترعىكانتالماضيفياللحومأبقاركل

تذبح.أنإلىالخفراءالأعلافمنذلكوغيرالأعشاب

العديدإنشاءتمالميلاديالعشرينالقرنمنتصفمنذأنهإلا

فيالعلفأرافميسميتالتيالأبقارتسمينمزارعمن

أقطارفيوكذلك،المتحدةوالولاياتوكنداأستراليا

الولاياتفىاللحومأبقارأغلبوتسمن.أخرىصناعية

تستهلكيجعلهاالذيالأمر،العلفأراضيفيالمتحدة

الحلفحبوبعلىفالطلب.الحبوبمنضخمةكميات

تسمينإلىالأبقارمنتجاتصناعةعادتإذاكثيراسيقل

المتحدةالمملكةففيأسالمما.الخضراءبالأعلافالأبقار

وأالمطمورةعلفبحشاشالأبقارتعلفأوروباوبقية

ولكن.الشاميةكالذرةالحبوبمنبدلأالشعيرسيقان

لإنتاجدائفايكفيلنالخضراءالأعلافعلىالاعتماد

علىوالطلبعليها.بالطلبيفيالذيبالقدراللحوم

الدولفيالناسقللإذاأيضاينخفضقدالعلفحبوب

.اللحوممناسمتهلاكهمالصناعية

كجوزالزيتيةالبذورتعد.جديدةغذاءمصادرتطوير

مصادرالصوياوفولالسودانيوالفولالقطنوبذرةالهند

غذاءبعيدعهدمنذالصويافولاعتبروقد.بالبروتينكنية

فولوباستثناء.مرةلأولعرفحيثآسياقارةفيمهما

أساسمياكذاءالمذكورةالزيتيةالبذورمنأيتكنلمالصويا

هذهفإنذلكمنوبدلأ.العالممناخرمكانأيفي

إنتاجفييستخدمالذيزيتهاأجلمنأساساتنتجالبذور

حالأيةوعلى.السلطةومتبلاتالصناعىالنباتىالسمن

يأ،الباقىويستخدم،الوجبةفييبقىالبروتينفإن

للمواشي.علفاالزيتعصربعدالبذرةمخلفات

مطورويسعى،الميلاديالعشرينالقرنمنتصفومنذ

البذوروجبةفيالمتوافرالبروتينمنللاستفادةالأغذيةا

طورواوقدالبشر.لاستهلاكملائمغذاءإنتاجفيالرئيعسية

فولوجبةخصوصا،الثمنرخيصةالاغذيةأنواعمختلف

هذهبعضتسويقوتم.مقبولةبنكهةجهزتالتيالصويا

بنجاح،مشروباتشكلفيمنهاالمجهزةخاصة،المنتجات

مجهزوويعمل.العالمأنحاءمختلففيناميةدولفيم

القطنوبذرةالهندجوزوجباتلتحويلحالياالاطعمة

وهذه.وامعنطاقعلىمقبولةأطعمةإلىالسودانيوالفول

فإنهاولذلك،الاستوائيةالمناطقفيتزرعالثلاثةالمحاصيل

رخيص.ببروتينالناميةالدولفيالناسملايينتمدسوف

لإثراءطرقاأيضاالأغذيةومعالجوالعلماءطورولقد

يمكنصناعيةأمينيةحموضاالعلماءأنتجفمثلا،الغذاء.

نوعيةلتحسينالحبوبمنتجاتمنوغيرهللخبزإضافتها

بروتيناتها.

الغذاءمخزونزيادةبرامج

الخزونوتحسينبراملزيادةالمنظماتمنالعديدشبنى

الرئيسيةالعالميةالمنظماتوتشمل.العالمفيالغذاءمن

الأغذيةمنظمةهماالمتحدةالأموكالاتمناثنتين

فهو،العالميالغذاءمجلسأما.الدوليوالبنكوالزراعة

للمساعدةالمتحدةالأمتعينهمالغذأءخبراءمنمجموعة

كونتوقد.الختلفةالعالميةالمنظماتعملتنسيقفى

سويا.لالكوارتالمنكولينالماسآلال!إلىيقدمالطوارئأثناءالغذاء

حصصشرزيعيقومونال!غاثةمنظماتإحدىفىالعاملودوهؤيلاء

بمغلادش!.فيالفيضاناتلضحايابالطوارئالحاصةالغداء
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أطمساعدةبهاخاصةوكالاتالصناعيةأسدولامنالعديد

العال!.فيأمخذاءامنالخزونزيادةعلى

تتبناهاأصغذائياالمحزونريادةبرامجمنعددوهناك

حيرية.وخاصةلمجموعاتتابعةوأحرىدينيةمجموعات

فيأنشأتهاخيريةمنفمةوهيروكفلر،مؤسممةشمثلا،

فىبعيدأمدمنذتسهماروكفلر،عائلةالمتحدةأ!لاياتا

الخيرية،المنظماتأنثما.الناميةالدولفيالزراعيةالأبحاث

الزراعيةالأبحاثاتدعمصسفام()االجوعمعافحةهيئةمثل

المامية.أسدولافيالمجاعةفتراتخلالاللإغاثةأطعمةوتقدم

إنتاجلزيادةتالبراهذهتعمل.والممايئالفنيةالبراجى

واشراعةالأغذيةمنظهمةوتتعنى.أضاميةاالدولفيالمزارع

اكبرامجهذهأنأ!اقعار.اشئيسيةالفنيةالمساعداتبرامج

الحديثة.اشراعةطرثعلىالمزارع!تأضدريبأساسامعدة

المساعداتبرامجللتنميةالمتحدةالأمبرنامإويدعم

.المتحدةالأمان!:.أغنيةا

شيالزراعيةللأغراضالماليةالمساعداتأغلصوتقدم

أجنكاويقدم.الفائدةقليلةقروضشع!صلعلىالناميةالدول

أغلببهالمرتبصهآالإقليميةالبنوكومختلفالدولي

المتحدةالأماأنشأت،أم769عامففي.القروض

اعتماداتعلىللحصولالزراعيةللتنميةالدوليأ!سدوقا

.المتحدةالأمافيالأعضاءاالغنيةأسدولامنإضافية

مساعداتبرامجتقدم.الأغذيةمساعداتبرامج

إلىتحتاجأخياللدولالغذاءمنشحناتالأغذية

الصناعية.الدولبأغلبهاتتبرعالتىالطارئةالمساعدات

ماالمتحدةللأمالتالعالعافيالغذاءبرنامجيوزع

إلىتحتاجأتحياالدولإلىالمتبرعةالدولمنعليهيتحصل

الخيريةأضشاطاتاجمعتأم،869عاموفي.المساعدات

أموالاللمساعداتالموسيقيةفجلدربوبكفرقةالعالمفي

عذائيا.لمساعدتها،الناميةأسدولامنوغيرهالإفريقياكثيرة

أحلميةاالأبحاثبرامجمحتلفتسعى.الأبحاثبرابم

فيتمفمثلا،.الغدائينالخزووكميةنوعيةزجادةإلى

الذرةمنسلاأسةتطهويرالميالأدياسشريناالقرنمنالستينيات

نأالأإ.الأمينيةالحموضمنمحسنةمحتوياتذاتالشامية

العلماءويعملنسبيا.الإنتاجمنخفضةالجديدةأسملالةاهذه

الإنتاحيةأجةعاالشاميةالذرةمنسلالةتطويرعلىأجاحا

المحسنة.الأمينيةالحموضمنمحتوياتوذات

للمحافظةطرقلإيجادأيضاالألحاثاعلماءويسعى

هذهلعضفإنقبل،منوضحكمار.الزراعيةالمواردعلى

فاعليةأكثرالحبوبمنسلالاتتطويريستهدفالطرق

يقومونالحيوانوعلماء.الأمممدةواأطياهاا!عتخدامفى

أ!ضرتمئطماالأبقارامن!ملالاتأضطويرمماثلةبتجارب

أ!لص.امننفسهالقدراستهلاكمع

حواليفيحالياالأبحاثمشاريعمنالعديديجرى

والزراعةالأغذيةمنظمةتتبناهابحثيةمؤسساتعشر

منوالعديدروكفلرومؤسسةالدوفيأجنكامعبالاشتراك

الدولفىأنشئتقدالمؤسساتوهذه.الاخرىالمنظمات

منمعيننوعفيمنهاواحدةكلولتحصصالمتقدمة

الدوليالمركزيحاولمثلا،المكسيكففي.الأبحاثا

محسنةسلالاتوالقفإنتاجالشاميةالذرةلتحسين

المؤسساتبعضوتعمل.أخرىمعينةحبوبومنمخهما

نيجيريا،فيالاستوائيةللزراعةالعالميةكالمؤسسةالأخرىا

بصفةتتلاءموالمواشيالنباتاتمنمعلالاتتطويرعلى

ال!!شوائي.المساحامعخاصة

حضرأم،749عامفي.العالميالغذاءاحتياطى

فيعقدالذيالعالميالغذاءمؤتمردوأصةأ03عنممثلون

هذافيالحاضرونتبنى.المتحدةالأمارعايةتحتروما

والواقع.العالمىللغذاءموحداحتياطيلإنشاءخطةالمؤتمر

احتياطياتمنحالياتتكونالعالمفيانحذاءااحتياطياتأن

تديردولةوكل.حدةعلىكلللعذاءالمصدرةلالدر

ستستمرالجديدةالخطةغراروعلىلها.الخاصالاحتياطي

تتعاونولكنهاالخاصباحتياطيهاالاحتفافأفيدولةحس!!

بامشخداميتعلقفيماالخطةفيثةالمشارالدوللقيةمع

لأجزاءالغذاءاحتياطيتوجيهيمكنوبهذا.الاحتياطيهذا

أ!ه.حاجةالأكثرااالعا

التغذية.الغذاء،بمالزراعةأيضا:انو

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

السكادعدداطتحدةالأما

المجاعةاسدزفيااجكا

المعيشةمستوىاصس!!اتحظيم

والزراعةالأعديةمحظمةالسمكصساعة

الموضوعصرعنا

الغذاءمنالأ!ا!يةالإنسانحاجات-أ

الحراريةاصسعراتا-أ

ضوت!!اهـ

لرئيسيةاءالغذاردمصا-2

اطاعا،ا-أ

الأس!اكوااطواشي-!

الأحرىاالرئيسيةاحعداءامصادر

الغذاءمخزونعلىتؤثرالتىالظروف-3

التوريعمشكلاتحالرراعيةالرارددية!حدر

العداءعلىالصل!ااردساد-!

الغذاءمخزونزيادةطرق-4

جديدةرراعيةأراصتصوقي

الحاليةاشراعيةالأراصياإلتاحيةريادة

سالحبو!التحديةعلىالطل!تقليصر-خ

حديدةعداء!صادرتطوير-د



443سنوويجبالمخطط

الغذاءمخزونزيادةبرامج-5

والماليةالفميةالبرامح-أ

الأعذيةمساعداتبرامح-ب

الأبحاثبرامج-ح

العالمىالعذاءاحتياطى-د

أشلة

كا!؟عداءالساميةالدولأعلبلدىيكولىأنيمدرلماذا-أ

العذاء؟منالمعروضلريادةالأربعالطرقما-2

للغداء؟ك!صدرأهميةالأكترالساتاتما3

الحرارية؟والسعراتبالروتينالمرتمطالتغذيةسوءما4

الغداء؟فائضمنئلأغل!قطرأكرما

الغداء؟محرونعلىالمرتمعالمعيشةمستوىيؤتركيص-6

الحصراء؟الزراعيةالتورةما7

الغذاء؟مخزونالحبو!أعلافعلىالطل!خفضيزيد-كيف8

ولماذا؟

.لسمادا:نظرا.المخصب

محددمالىمبدغالبريطانىالملكمخصصات

كمخصصاتيديخع،البريطانىا!كومىالحسابمن

البرلمانويقرر.المالكةوالعائلةالملكعملعلىللحفاظ

المقابلوفي،ملككلسيادةبدايةعندتدفعالتىالمبالغ

بعفالأراضيعنالسنويةالإيراداتالدولةخزينةتتسلم

المبلغمنتزيدأنالخزانةلوزارةيمكن.الملكيملكهاالتى

التكاليف.مإرتفاعليتناسبمشويا،المدفوع

عامصدرتالتى،الملكمخصصاتل!ئحةاعتمدت

مبلغ،العرشالثانيةإليزابيثالملكةاعتلتعندما،ام529

هذاارتفعوقد.للمدف!شوياإمشرلينىجنيه475و...

الملكةساهمت.ملايينأربعةمنأكثرإلىتدريجياالمبلغ

مواردمنالملكيةالخصصاتحسابف!ام759عاممنذ

الخصصاتأرباعثلاثةنحوويصرف.الخاصةثروتها

أخرىمرتباتوهناك.الملكةبيتفيالمرتباتعلىالملكية

والأميرةفيليبوالأمير(،الأم)الملكةإليزأبيثللملكة

ويلز،أميردخلويأتي.للملكةالكبرىوالابنة،مارجريت

وقبل.كورنوولدوقبصفتهيملكهاالتىالأملاكمن

الشخصيةالملكنفقاتتكنلمالإنجليزيةالأهليةالحرب

عنالملكتنازلبعدوفيما.الحكوميةالنفقاتعنمنفصلة

.سنويراتبمقابلالتاجأرضدخل

لقياسيستحدمجهازادماعووباقيظط

العصبيةياالحظتنتجهاالتيالجهدفروقوتسجيل

النشاطهذاتسجيلويسمى.الدماغفي)العصبون(

علماءيستخدم.الدماغكهربائيةمخططالكهربائي

المعتادالنشاطلدراسةالبيانيالخططهذاالأعصاب

العاديةغيرالظروففيالدماغنشاطوكذلك،للدماغ

.الموتانظر:.الموتأووالتلوثوالأورامالإصاباتمثل

منأقطابتلصقالدماغكهربائيةمخططولتسجيل

يسجل.المريضرأسفروةإلىالدماغكهربائيةمخطاط

وذلك،متحركطويلبيانيورقعلىعادةالخططهذا

فىتحدثالتىالتغيراتمعتتذبذبحبرأقلامباستخدام

الشخصيسترخىفعندما.للدماغالكهربائيأضشاطا

عشريتكررنمطاالتذبذباتهذهتشكلمغلقتانوعيناه

موجاتهذهالدماغموجاتوتسمى،ثانيةكلفىمرات

تختفيتركيزحالةوفيمنتبهاالشخصيكونوعندماألفا.

عندماأما.الأسرعبيتاموجاتمحلهاويحلألفاموجات

كبيرةموجاتفتحدثعميقنومحالةفيالمثمخصيكون

دلتا.موجاتعليهايطلقبطيئةولكنهاالمقدار

التطبيقاتأكثرمنالصرعداءوتشخيصدرالممةتعتبر

الداءهذاففي.الدماغكهربائيةلخطاطشميوعاالطية

نشاطحدوثفىالعصبيةللخلاياعاديغيرتفريغيتسبب

مما،للدماغالعاديةالوظاثفمعيتداخل،فائقكهربائي

الدماغكهربائيةمخطاطويستخدم.صرعيةنوبةعنهينتج

.النوباتهذهعنالمسؤولةالصرعيةالبؤرتحديدفى

وتوليدللريضخممشروعسئووي!جبال!

الشرقيالجنوبفيإنشاؤهتم،مائيةمصادرمنالكهرباء

منالهندسيالمشروعهذاويبا.الأستراليةالقارةمن

للمهندسينالأمريكيةالجمعيةجعلتدرجةالضخامة

منتعدهندسيةأعمالسبعةأحدبأنهتصفهالمدنيين

الدنيا.عجائب

تزويدبهدف،الخططهذابتصميمالمهندلعمونقاموقد

ويلز،ونيوساوث،الأستراليةالعاصمةمنطقةضواحي

يهدف.للطاقةإضافيبمصدرفكتوريامدينةوكذلك

يرفىلاستخدامهاالمياهتخزينإلىكذلكالخطط

عامفيو.ومرمبيجيمورايبنهريألمحيطةالوديان

مساحةيغصالذي-الخططتنفيذفىالعملبدأام419

التاليةعاماوالعشرينالستةوخلال.2كمهلأ002قدرها

منأكثرتوظيفتم-الخططإتمامأجلومن-التاريخلهذا

نوباتفىويعملون،دولة32إلىينتمونعام!!.0037

مع،ساعاتثمانىتستغرقمنهاكل،متواصلةيومية

.الأسبوعفيأيامسبعةوأحيانا،أيامستةالعملاستمرار

نحووحفرعملاقا،سداعشرممتةبناءالعمالوأتم

ضخمة.قوىسئمحطاتوإنشاء،الأنفاقمنكما37

ومد،ضخمحطتىإنشاءأيضا،،المشروعويشمل

مئاتإلىبالإضافة،الصناعيةالترعمنكم008نحو

هذهوتقوم.المعلقةالكهربائيةالخطوطمنمتراتالكيلو
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!!ع!ص3كأ!لمطيى-31-،ءع*سص-؟3ثه!3كاو
--33!؟-حم7!لا23ىصءع-عىصرو

حمص!مف!بركحك!لابمءق!!!+!3س-في!!ىيه!ء!-بموبه!؟لاءلمنيء

ؤ!--؟!جمحع!3سلم!!:*لا:!--*كا--كاحء*بم
يم--*كلصىصء!كا*!"ير-كاإجمو كع75هـ!ك!ي!خ!نمي*جمد*ي؟ء!ءل!!عحسء33

ومدوألعاق!دودلاءيتصمرأمحترالياأحرالت!!يسنوويجبالمخطط

بدورهاتتولى،توزيعمراكزإلىالكهرلاءبتوصيلالخطوط

بها.المتصلةللولاياتالمحليةالقوىشبكةإلىنقلهاعملية

بافتتاحلأسترالياالعامالحاكم،هاسلوكبولالسيرقاموقد

قدتكنولم.أم729أكتوبر12يومرسمياالمشروع

إلاتكتملولمبعد،الرئيسيةالمشروعأعمالكافةاكتملت

وحدةآخراستكمالومع.أخرىأعوامأربعةمروربعد

مدينةفيشسيدتوحداتثلاثبينمنكهرباءتوليد

الكاملةبطاقتهاالكهرباءتوليدبدأ،أم749عامتوموت

لكن.ميجاوات/0743وقدرهاالمشروعمنالمستهدفة

عمامبكراامشكملقدكانالمشروعفيالرئيسيالعم!!

لتوليدالفعليةالبدايةوكانت.أعوامبثلاثةلهمخططهو

للقدرةجوتيجامحطةافتتاحعندم5591عامالكهرباء

الكهربائية.

المياهمصدرالأمحتراليةسنوويجبالتعدالمنمافع.

شمالآيسيرانومرمبيجيمورايفنهرابمرئيسيةأنهارأضلاثة

فيوالخصوبةالجفافالشديدةالغربيةالسهولعبروغربا،

عبرجنوبافينسابسنووينهرأما.نفسهالوقت

وتسقط.العظمىالفاصلةالسلسلةفيالجنوبيةالمنحدرات

حاجةغيرفييجعلهامما،كثيفةأمطارالمناطقهذهعلى

بحجزسنوويجبالمشروعويقوم.بالريالزراعةإلى

مستوىعنديوكومبين،وفرعهسنووينهرمنالقادمةالمياه

جبالفيمنحوتيننفقينخلالتحويلهايجريثم،مرتفع

سنووي.

لأنهارالإضمافية،المياهتنظيمكذلكالمشروعيتولى

السدودمنشسبكةوتسمح.وجيهىوتوموتمرمبيجى

+خج+-كاص-في--ج--ء-يه!شخ!حمهتر-ىيئ--خ!جغ-+-ج!-؟يمكاخئرض

-ءحش!زو!!--دكدغ!!ئقي!+ء!!!ور!ء/-!-7---ص-ير

*.؟!ممغ؟جيم:ء-!هغ-ء---!ل!!كخش---عوص.

-ح*--كا!!-ص!.لا!-!!!؟لأ-!ج!يزقي-!س!كأممز

ى!مح!لا؟+ك!-ء---

--ء،"لألمزرلأئج!9!ه،ء-7تج!،ا"أ

-+7حم!شكأ!!كالحء7سإط!)!هكلؤ؟ط!لأ!ا!رفي،،

-3كاء---ير؟"لأعلا3-

!كس!-لأبر!ء.ص.!4،كاد!!ةل!؟!.لمث!%-

شعممك!لآ!كا آبزبمع!؟!لم!صبر6ءنم!ءىحمثسينلملحعءقىبر؟،!ء--"-ك!؟"خ

،ص3كاكا3؟-؟خ؟يىبز!!،اةل!!!برص!4،4ا؟

كاخ!لحآىينبر!/ل!!نر؟جصوجولإآيخء!نربمبركازرلا؟4*كلا%لماب!احبمكأ

ح4!سحمدكا4/،-1ءكا!""!ءثن!!يمه!صيهتيقيلألأ!،3!إلإصصءالأ

لم،3كححلايرى،!؟3أ.

لأسلمس،كاء!ى3!-*-نم!لأ

ب!*لم؟!!صز.أجب2،28

--*-ثي
،7حححسحح!-ء-لم-

لا-عير-?برء*!-

مائية.مصادرمنكهربائيةقوىتوليدتومحماأ،ألابي!حطو!

قدرهارتفاعمنتتساقطبأنمجراهاالمحولللمياهوالترع

)العنفات(التوربيناتمنعددخلاللتمر،م008

.الريلمياهالمتعطشةالمناطقإلىتصملأنقبلوالأنفاق

ما،المشروعضمنالمولدةالقوىمحطاتمجملوتولد

الكهرباءمناساعةجيجاوات005.6نحومجموعه

واط/ساعة(.مليونألفتعادل)الجيجاواتاسعاعةسنويا

تستهلكهاالتيالقصوىالطاقةمن%21الطاقةهذهوتمثل

لمدينةاللازمةالطاقةمن%31إلىلالإضافةفكتوريا،مدينة

العاصمة.ويلزنيوساوث

لترجيجا00223نحوبتصريفالمشروعإدارةتسمح

لتر)الجيجاالريأغراضفيلاستخدامها،عامكلالماءمن

المياههذهمن%04نحووتتوجهلتر(.مليونألفيعادل

لتر،جيجا003.1وقدرهالباقيأما،موراينهرإلى

منهالمتاحةالمياهبذلكلترفعمرمبيجينهرإلىفيذهب

فيالبدءإمكانيةإلىذلكوأدى.الثلثبمقدارللري

قربكوليمباليبمنطقةهكتار000.08استصلاح

ويلز.نيوساوث

مركزبزيارةشخص000/03نحوعامكليقوم

فيالأرضسطحتحتالمقامةالطاقةتوليدمحطةمعلومات

لسلطاتالرئيسيالمكتبويقع.أوتوموتكومامنكل

هذهوتوظفكوما.مدينةفي!شوويجبالمشروعتشغيل

فردا،064إلىأفرادهاعدديصلللصيانةفرقاالسلطات

خانكوبان،منكلفيخاصةسكنيةمعسكراتفييقيمون

لماحالياالمشروعتشغيلويخضعوتالبنجو.وكابرامورا،

المسؤولوهوسنووي،جبالمشروعإدارةمجلسيسمى
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المصرحالريمياهكمياتتحديدعن

الطاقة.توليدمحطاتعلىالأحمال

نظريةاتعتمد.إنشائيةملامح

مناطقفيالمياهتخزينعلىأساسا

عن،وذلك،ومرمبيجي،مشووي

وتانتانجارا،جينبادين،هيصناعية

رئيسيين:قسمينإلىبذلكالخطط

توموت،-سنوويمنطقةلطوير

يوكودأنهارمياهمجرىتحويلإلى

ومن.يوكومإنبحيراتفيلتصب

توموربركةخزانإلى-نفقخلال-

عل!والإبقاءالعملهذاولاستكمال

يوكومببحيرةلملءاللازمةالمياهمن

وسطام،61إلىارتفاعهيصلسد

المسؤو!الأمريكيةالشركةاستغرقت

العمل.هذالتنفيذ

ارتفاعلىيوكومبينبحيرةتقع

مساحتهاووتتجاوزالبحر.سطع

منشأكثرعلىتزيدمساحةوهى

فيسكثيراوتفوقه،سيدنىميناء

لمتوموتبحيرةعندآخرسدكذلك

توموت.منخفض

محطأربعإنشاءكذلكتموقد

السدودمنالعديدإلىبالإضافةجورجتوموتنهر

إلىتالبنجوعندالمقامالسدارتفاعويصل.الأخرى

الذيبلورنجسدأما.الخططسدودأطولمنوهو،ام62

بعدمياهخزانأضخمثانيفيعدأم،21إلىارتفاعهيصل

!تتقعالعظمىالفاصلةالسلسلة

الساحليةوالماطقالحافةالداحليةالمناطق

محططودفضل.المياهغزيرةالأسترالية

منالقادمةالمياهتسماب،سوويجبال

ومنهايوكومبينبحيرةإلىسنووينص

وتستخدم.ومرمبيجيمورايلويإلى

منشاسعةمساحاتريفيالمياههذه

مشروعقيامإلىبالإضالةهذا.الأراضي

الكهرباء.بتوليدسنوويحمال

البحيرةهدهيمبارتفاع.أم679عامتشعيلهالدأجيندابينبحيرة

تقريبا.الماءمنلترجيجا096حواليوتحترن،م72نحوال!ححرية

جبهكلثم،ختشك!ءصبمئرص!سعحس-م!5.حؤى!ر؟!وكألم!ه

كماكئبرالمى،ضص-لسمانثحو

برءلحممر-3كا+يهشءعءصكأهـ-ءص*حر*-5ش

ويلزساوثنيو،لا؟!ص3ح!صلم(مما

3ححبهيهير8ير

ءالمحددةألدطالهيمك!منروورموراىا4!!عر!ه!لم

ممطقهنقلموطاوقة!فكتور!ثأاقرمبلجى6

ملدا05
مصعط-

كم015
لم

مرلترجيجاألأ632يحتجزوهو.يوكومبينسدخزانتوزيععنوكذلكيا،

مرمبيجي.نهرمجرىفيلاحقاليطلقها،المياه

سنووينهرينحرف.موراي-سنوويمنطقةتطولرسنوويجبالخطط

كما3طولهنفقخلال-جيندابينبحيرةعندالمحتجرمرتفعاتعندرتفعة

سواجينهرإلىذلكبعدينطلقثم،جيهيبنهرليلتحقبحيراتإيجادريق

نهمنالقاد!ةللمياهويمكن.موراينصفروعأحدبلينزوينقسم.يوكومبين

طوأنفقطريقعنالشبكةهذهإلىتنضمأنيوكومبين

قدرتوليدمحطتيخلالذلكبعدالمياههذهوتمر.كم23المشروعهذأ-يهدف

نهمجرىإلىتنطلقأنقبل،مورايمنطقةفيكهربائيةوتو!اومر!ي!ن

الفترفيإلاللريمياهأيسحبولايتما!.مورايمماالمياههذهتنسابضاك

.عامكلمنوأبريلسبت!برشهريبينالواقعة.توموتز!رإلى3،

الضخمةالكمياتا

كيهى3؟-كاوج-سس!ءع7ببناءالمهندلممونقام،،

-ى-بن!!--!-حؤقي!!!غ--لاس*ى!وقد.م008تهعدقا،

"ررءس؟صشهرا32قدرهزمنا

"كا!-!ص-و!غ33كا-7صءأحو-!7ء+صلأ-ءعنم0021قدرهأ

كا.لأ23.كم45،1ممتلئةي

"ىمساحةأضعافسة

-ع3برويقام.المياهمنخها

7!4شس-س"37ب-ى77سكا77+-ئنء-س3*ى!إلىالمياهمرورلتنظيم

؟/!!،س-خ!ير؟!3كا-"!؟س--
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امأ
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نيةإم!ظ،الخفصأسماتأه!من.المياهاتجاهثنائية

ففى.امشررمقاطعسضكأالمياهمروراتجاهعكس

،أطرياطياهإلىالحاجةتتماعندما،المطيرةالمواسعم

،الخزاناتإشأطعوددامياهجيهتوالمهندسونيستطيع

.الأنفاتبعضفيألماءامروراتجاهعكسطرية!عن

المياهلضخالملازمةاأطاقةاتأم!تالمحططموأسداتوتتولى

الحزاناتفيتبقىالتيالمياههذهوتمثل،الخزاناتإلىلتعود

ال!!رلاء.أكوأجديستخدمضمخما،احتياطياأمحلويةا

فص!!فيعادةتحدثالتيالطارئةأ!الأحماافحالات

الخزولةالياهمنل!صميةبالسماحمواجهتهاتتماالشتاء،

!شووي-يو!صمب!تانفاقتعملىر.الموأرراتخلالبالمرور

بحيرةمياهضيخيم!ش،ثذلك.الاتحاهثنائيةلنظام

بند.جزيرةإلماجيندابين

يلهـوساوثبنيوانريعاممسؤولاقترح.تاريخيةنبذة

نضإلىلمشووينهرمياهتحويلم،1884عامآدمز..فب

السنواتوخلال.اشيأ!أعمافيلا!شخدامهامرمبيجي

دأإلا،الأخرىالمقترحاتمنأ!ثيراقدم،التاليةالستين

الريفيالزائدةا!ياها!متحداممزاياب!تجمعمخططأوأط

بعدوجرى.م4491عامإلايقدمأص!االكهرباء،وتوليد

محطة61إنشاءعلىليعتشم!!الأصلىالخططتغييرذلك

يوليووفي.الصناعيةالترعمزحصم008وشق،قوىتوليد

مشروعإنشاح!قانونالاستراليةالح!صمةأصدرت،م9491

القدردتوليديتضمنأسذيايسنووحبالمخطط

أ:أوفي.بتمفيذهاشترامهابذأ!كوأعلخت،أممهربائيةا

مشرفاهدسونوليمالسيرعينأم،964عامأغسطس

وفي.!شوويجبالمخططمشروعإدارةعلىعاما

ونفقسدإنشاءفيالفعليالعم!!بدأأم،519عام!حبتمبر

التيارتوصيلوتمجوتيجا.قرب!هرباءتوليدومحطة

مدينةشمبكةإلىمرةلأولالمحطةهذهمنالموأسدال!ئهربائي

.أم655عامويلزنيوساوث

السدودمنالمعقدةأ!سلسلةاهذهبناءعملياتولتنفيد

ل!تالمقاوامشقدامجرىأصكهرباء،اتوليدومحطاتالأنفاقوا

إسكانأح!!ومن.وخارجهاأجاأستراأجزاءجمير!مر

ممئمستعمرات،بناءتم،االمحصصأتحفيذكأأحاملينا

أكم.06)0منأكثرتمهيدهخ،معس!0001"

وص!!حيث،أم959عامقمته11أضنفمذالشا!هو
ىء-هـ!

إماتوظيفهمتمعامل7)003إنىبالمشروعأحامل!تاعدد

المنفذينالمقاولينطرية!عنأوالخطصأإدارةطريهتعن

ال!نفاقمنالواحدمترالكيلوتكلفةووصلتو!ا.:



عاملا54فقدكما،أستراليدولارمليون25.1

وأالأحجارتساقطبسبب،بالخططأمحملاأثناءأرواحهم

،الأنفاقحفرفيالانشغالذروةوفي.الانفجاراتبسبب

شعقلمعدلالعالميالقياسيالرقمالخططفيالعاملونسجل

أيامسحتة)الأسبوعالأمسبوعفيأم01كانالذيالأنفاق

حققهالذيالرقمووصليوميا(.نوباتوثلاثعمل

السرعةهذهورغم.الألممبوعفىام6ءبالخططالعاملون

منكم22قدرهامسافةتنفيذالحمتغرقشقدالإنجاز،في

.مشواتثلاث،توموت-يوكومبيننفق

عامتوموت-سنوويتطويرفىالعمللدأوقد

فيالجزءهذامنالعلويةالإنشاءاتواستكملتأم،549

-مشوويتطويرفيالبدءفيشرعثم،سعنواتثماني

447سنوويجبالمخطط

.أم165عامسنووي-يوكومبيننفقواست!صمل،موراي

توليدفي(1)مورايمحطةوحداتمنوحدةأولوبدأت

عامالخططفينفقاخرواستكمل.أم669عامال!ئهرباء

أكتوبرفيالخططفىالعملإتماماحتفالوأقيم،أم679

امشكملتقدتكنلمالأعمالمنالكثيرأنرغم،ام729

خلالالخططمشاريعاستكمالعلىأنفقماوصلفقدبعد.

دولارمليون7.27مبلغأم749و،أم739عامي

عامصرفتدولارملايينسبعةإلىبالإضافة،أسترالي

فقدالمقابلوفيأم769عامدولارملايينوثلاثةأم759

دولارمليون007قدرهاأرباحاسنوويجبالمخططحقق

مليون07مبلغالمشروعإدارةوتحصمل.م0891عامحتى

الكهرباء.فواتيرقيمةسنويادولار

أ
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قر-مصحفمنورقة

الرالعالقرد-القيروالى

عمتمرالحادي،الهحري

.الميلادي

الإسلاميةالمخطوطات

التراثبهايقصدالإسلاميةالمخطوطات

المسلمونعنيوقداليد.بخطالمكتوبالإسلامي

مصنفاتمنوالإسلاميأعربياالعقلأنتجهماعلى

عئههورالرسولوأحاديثالكريمدتهكتابموضوعهاورسائل

ثمينةفنيةتحفامنهافجعلواويخدمهما،لهمايتعلقماأو

حجمإلىنشيرأنوي!!يعظيما.فنياتراثافيهاوتركوا

متاحفبهتحتفظماخلالمنالإسلاميالتراثهذا

يربوماوحدهاإسطنبولبمدينةيوجدإذ،العالمومكتبات

أضادرة،االمحطوطاتمنألفاوعشرينوأربعةمائةعلى

مصرفييوجدمابخلا!هذاقبل،منيدرسلممعظمها

والم!ضباتالمتاحف!وسائروإيرانوالهندوتونسوالمغرب

العالمية.

أسهلسبقلمبشكلالإسلاميالخطهوطصناعةتطورت

دقةفىالإسلامعلىالسالقةالفنونمنفنأيفيمثيل

وجمالألوانهاوإلداعصورهاوجاذبيةالمذهبةزحارفها

صناعةفنإليهوصلماعلىتشهدإذ،ورشاقتهخطها

أمرالخطبجودةوالعناية.الإسلاميالعصرفيالخطوط

يتمتعونالخطاطونكانفقد،الإسلاميالعالمفيطبيعي

ومصروإيرانالعراقفيوبخاصة،فيهمرموقةبمكانة

إلىالمصاحف!مخطوطاتب!ضالةأ!ملاشعتغاوتركيا،

فنتقدمولذاوالشعر،الأدبمخطهوطاتنسخجانب

الأمراءاهتمأنبعدولخاصةكبيراتقدماالخطتحسين

ال!صاملةالخطوطاتشراءعلىفأقبلوا،الفنبهذاأصسلاط!توا

أكثروكانت،المشهورينالخطاط!تكتابةمنالنماذجأو

الشعر،ألياتأوالأدعيةأوالقرآنيةالاياتمنالنماذجهذه

وكان.الفاخرة()الألبوماتالمرقعاتالهواةمنهاوجمع

حفظتولذا،بخطهفخرابتوقيعهمخطوطهيديلالخطاط

فيالخطاطينمنكتيرأسماءالإسلاميةالخطوطاتأضا

بشخصياتالتراجمكتباهتمتكما.ا،سلامى1أحصرا

الخطوطاتاقتناءعلىالكبيرالإقبالدفعوقد،الخطاطين

منأيديهمتنتجهماتطويرإلىالخطاطينالإسلامية

التدوين،فيالورقامشخدامعلىفحرصوا،مخطوطات

منآخرينفنانينمعهموأشركواالمداد،لوعواختيار

عناصربهملتتم.ومجلدينومصورينورسامينمذهبين

الإسلامي.الخطوطصناعة

وئطورهاالمخطوطأدوات

فيالمدبوغةالأنعامجلودمنالختلفةالأنواعااستعملت

حيث،وبعدهالإسلامقبلالعربيةالجزيرةفيال!صالة

وهىالرقأوالأديمالكتابةفيالممستعملةالجلودسميت

الوحشيةوالحمروالغنموالإبلالبقرجلودمنمصسوعة
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مصحفمنورقة

-القيرفانرق-

بعالراالقرد

الحاديا!حريا

.الميلاديعشر

رقيقةناعمةلتصبحوترققالجلودهذهوتدلغ،والغزلان

الغزالرقاشتهروقدوجهيها،علىالكتابةيمكنملساء

والأحمرالأبيضالرقاستعملكما،المصاحفكتابةفى

الأبيض.الرقوأفضلهاوالأزرق

علىساعدكا.والتدوينالكتابةفيالورقاستخدام

امستخدامالإسلاميالعالمفيالخطوطاتصناعةتطور

إلىالورقمادةاختراعفيالفضلويعود.الكتابةفيالورق

،الميلاديالأولالقرنفيأنتجوهالذينالصينيين

)البامبو(الخيزراننباتسيقانصناعتهفيمستخدمين

تغسلكانتحيثالصيد،شباكأوالباليةوالخرقالمجوفة

تتحولحتىخاصةمطاحنفيتطحنثمجيداالموادهذه

حتىالماءمنكميةإليهاتضافثم،طريةعجينةإلى

دقيقةتصفيةعملياتوبعد،الصابونبسائلشبيهةتصبح

مسطحةألواحفوقلتنشربعنايةالمتمالممكةالأليافتؤخذ

تصقلذلكوبعد،الشمسحرارةبوساطةلتجفف

وتجفف،والدقيقالنشامنخليطبوساطةالورقصحائف

.للاستخدامجاهزةذلكبعدلتصبحجديدمن

وذلك،الصينيينعنالورقصناعةالمسلموننقلوقد

عامسمرقندعلىالاستيلاءمنالمسلمونتمكنعندما

الورقصناعمنالصينأهلمنعدداواستبقوأم175

ذلكومنذ.صناعتهأسرارعلىالعربلماطلاعقامواالذين

إلىانتقلتومنهابغدادإلىالورقصناعةأدخلتالوقت

لهاكانالتيالأندلسإلىثمالعربيوالمغربومصرسوريا

تطورتأوروبا.فيالورقصناعةنشرفيالأولالفضل

الأقطارفيمثيلتهاعنأكبربشكلإيرانفيالورقصناعة

القرنفيالإيرانيونالمشطاعحيث،الأخرىالإسلامية

ورقايصنعواأنالميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسع

بعضوإكسابهبضغطهعنواكما،والكتانالحريرمنفاخرا

كانتالتيالشعردوأوينبتدوينليليق،وتلميعهالألوان

الملونة،بالصورةوتذهب،الجميلةبالخطوطعليهتكتب

مجموعةوتشهد.الخطوطاتبهاتحلىكانتالتي

والهندوتركياإيرانفيأنتجتالتيالفنيةالخطوطات

منالإسلاميةالفنونإليهوصلتماعلىومصروالعراق

التلوين.فيوروعةالتنفيذ،فيودقةالتصميما،فيتطور

عرفالذيالقلمالخطوطأدوأتأهممن.القلم

،العاجوقلم،السعفقلممنهاكثيرةأنواعامنهالعرب

شهرةوأكثرهاوأفضلهاالمعدنيةوالريشة،القصبوقلم

ريشتهبريلعسهولةوذلك،القصبمنالمصنوعالقلم

فيشقوذاتالوجهمسطحةمعينةسماكةذاتلتكون

.الورقإلىالقلممنالحبربانتقاللتسمحالوسط

)شجروالعفصالدخانمنالمدادالعربصنعالمداد.

علىللكتابةالدخانحبراستعملوقد،والصمغ(البلوط

وقدالرقوقعلىللكتابةالصينيالحبراستخدمبينماالورق

أنوأعابتكارفيالعباسيالعصرمنذالمسلمونالعربنجح

والأوراقالخطوطاتطبيعةمعتتنالسبالأحبارمنكثيرة

الوقت.ذلكفيالمستخدمة

تحليةفيالزاهيةالألواناستخدمت.الألوان

موادمنالألوانالعربوصنع،الإسلاميةالخطوطات



الإسلاميةالمخطوطات045

أفيواكالحناءنباتيةمصادرمنمصنوعهومامنها،مختلفة

الأحجارمنمصسوعهوماومنهاوالأزهار،والوردوالأرز

الأحجارامساحيقمرالمستخرجةالألوانوتتميز.أصكريمةا

ححذهمساحيوتصانت"،الزمنبعام!تتعيرلاثابتةألوانبأنها

ومنأ!رد.امنالمستخلصوالماءاصمغلالخلطالأحجار

االأحجارمساحية!ص!تستخرتنت!طالتيالأأ!انأهم

يستخرحادصصاناأ!لذاناالأزرشاواالأخضراللونان

الأأ!اراأ!شاعةأصتأصااالمصدرأما.النفيسةالفيروزأحجار

أ!صح!صاأضصبرتسحقووتصفىتنخلأنبعدالأتربةافهو

أضحليةجاهزةتصتىحتىوالماءبالصمغتخلطثم

صناعةشيالأحيرراشابعالمصدرأما.الخطوطاتصفحات

فيرئيسياننوعادهناكر،التذهيبفهوالخطوطاتألوان

بلصهتشهاأولهما.واللماعالمطفىهماالخطوطاتتذهيب

صتأصانياوأضحليةامواضرفياشقيقةأولهبيةاالأوراق

أ!ذهص.ابماءالمباشرالتلوينطرية!

حضمه.للعزافيالدينعلومإحياءكتابم!!عمحة!ىنسخخط

.م5012هـ،106!سةعصامل!مح!دلرعداللهودهمه

الدينيةالمخطوطات

الدينيةالمحطوطاتأولمنالشريفالمصحفيعتبر

أغنانوناخصهحيثالاهتمام،رأحمايةاإليهاوجهتاختي

وتطويروزخرفتهتجميلهأجلمنفائقةلجهودأسملمونا

تكونأنالطيعيومن.حفظهررسمهأسانيب

صتبهاوقد،الخطتجويدأ!نميدانااطصاحرومخطوصات

تطورالذكبالكوفيبالخطالإسلاماصدرضنالحقاطو

أكثربخطوطالمصاحفرسما!س!تسبي!!فيأيديبىعلى

طسيعةالصددهذافىلهمعونصرأصاد"السماصا،و.-أ
-01هـ.جوله

تقبلهوماأطواتصاتقويسمنشيهاوماأ!ربيةاالحرو!

ومنذ،وترابطوتوريقزحرفيةذيولمنوسيقانهارؤوسها

كتبالميلاديعشرالثاني،أ!جرياأسسادساالقرن

والنسخالثلثهيجديدةبخطو!أالمصاحف!طونالخصإ

السورعناوينكتابةفيأحصفيةاالخطوطامحتخدامزاقتحر

التيالمصاحفمخطوطاتأقدمومن.قتأ!امنصترة

محمودا!تماياالحطهاط،ممقه!تمهحزائميم!ح!ص!الفاتحةسورة

.أم578هـ،869سمةاطهعبدااس



م!ضبةفىمحفوظمصحفمخطوطالنسخبخطدونت

وهوناسخهالمممعليهمسجلبأيرلندادبلنبمدينةخاصة

بالمظهريتعلقوفيما،البوابابنالمعروفالعراقيالخطاط

أشكالثلاثةأتخذفقدالشريف!للمصحفالخارجي

أمثلتهومنجدا،نادروهو،المربعمنقريبشكلأولها:

هـ578عامبالأندلسبلنسيةمدينةفينسخمصحف

فياليوممحفوظوهوسم،أ،8هكيأ.57مقاساتهوتبا

فيعرفالثانيالشكلأما.إسطبولجامعةمكتجة

النوعهذاوشكلالأفقىالمصحفأوالسفينيبالمصحف

ارتفاعه.منأكثرالعرضيامتدادهي!صونالمصماحفمن

نسختوالثانيالأولالشكلتتبعالتيوالمصاحف

علاماتفيهتظهرلاوبعفمهاالكوفيبالخطجميعها

الخارجيللمظهرالثالثالشكلأما،التنقيطأوالإعجام

العموديالمصحفبامممافيعرفالشريفللمصحف

عرضه.منأطولارتفاعهإنحيث

وحدهاالمصاح!علىالدينيةالخطوطاتتقتصرولم

نأإلاوغيرها،،والفقهوالسيرةالحديثكتبشملتبل

السورعاوي!وكتبتوالنسحالئلتحطيالآياتكتست.شريفمصحف

.الميلاديعشرالسادص!،الهحريالعاشرأسقرلىاإلىيعودوهو.الإحازةسخط
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روعةالخطوطاتتلكأكثرتظلالمصاحفمخطوطات

وجمال!.

ارتبطتالتيالفنيةالأساليبمنوالتصوير.التذهيب

فن،الإسلامىالعالمأقطارفيوازدهرت،الكتاببفغون

بتذهيبهاأوصفحاتهالعضبتذهيبالخطوطاتتزيين

تاركاالخطوطكتابةيتمكانالخطاطأنوالمعروفكلها.

فيهلترسمالصفحاتبعضفيمنهيطلبالذيالفراغفيه

ذاتصورفيهتنقعقأو،المذهبةوالهندسيةالنباتيةالأشكال

قريبة،صلةأيلبعضهاي!صنلاوقد،بالخطوطمعينةصلة

ويكثر.فحمسبالخطوطتجميلرسمهامنالغرضفيكون

عنمنقولةالصورةتكونأنالأحوالهذهمثلفي

مرأحل،بعدةيمرالخطوطاتتذهيبوكانآخر.مخطوط

وتزيينهاالهوامشرسمفياختصاصيفنانإلىيسندأولها

بتذهيبيقوماخرفخانإلىالخطوطينتقلثم،بالزخارف

،الأخيرةصفحاتهوكذلك،الأولىوصفحاتههوامشه

والهندسيةالنباتيةالرمعوموكانت.وعناوينهفصولهولداية

،الإتقانحدودأبعدإلىتصلالخطوطاتفيالمذهبة

ونمقهكتبهوقدى،الثالتالجزءالبخاريللإمامالصحيحالجامعخاتمة

.أم571أهـ،281عامالمغربيبالخطالقيرواني
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دههروكتهرحردهالخاري،للإمامالصجحالجامعيهابفهرس

.أم897هـ،أ312صةالحلوعمدالعزيرب!!حمد

الخامسالهجري!ت،التامئوالعاشرالقرن!تفيولاسعيما

الاتزانفيالغايةبلغتح!تالميلادي!تعشروالسادسعشر

منشأناأغديمةاالخطوطاتأعظم.الألواناوتوافقوالدقة

كانتالتيالمصاحفمخطوطاتهيالفنيةالناحية

القرآنتعظيموكانوأبدعها،الرسومبأدقوتزينتذهب

بتذهيبالعنايةإلىالفنانينمنكثيرايدفعالكريم

الدينرجالوكباروالعلماءالأمراءبعضوأقبل.المصاحف

الماديةلمساعدتهماوكانتالتذهيبفنتعلمعلىوالأدب

مخطوطاتأعظمإخراجفيالأثرأكبرللمذهبينالمعنويةو

المصاحف.

الميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسعأغرناومنذ

يعدفل!الخطوطاتبعضصفحاتبتزلينالعنايةزادت

منال!ولىالصفحاتأيالسرلوحعلىوقفاالتذهيب

يسمونكانواالتيالزحرفيةأصجوماعلىأو،الخطوط

والبحور()المناطقالجاماتعلىأو،شمسةمنهاأ!احدةا

الفراغوتاريخالخطوطصاحباسمفيهايكتبكانالتي

فأقبلحجير،شعأنوتذهيبهاأ!وامشاأصئلزخرفةبل،منه

النباتيةباشسومالخطوطاتهوامشتغطيةعلىالفنانون

كانتإذا،والبشريةالحيوانيةبالرسومأووالهندممية

زخرفةمنالضربهذاذاعوقد.علميةالخطوطات

حققتكما،إيرانفيأ!هسفوياالعصرفيالخطوطات

زخرفةفيالنجاحمنوافراقسصد!الأسالأميةاالهند

عصرفيالكتابفنونبهاقامتأنمسذتالمحفوصاا

وكانت.الإيرانيينمنأساتذةيدعلىاهغوا!االألاطرة

قدوكانت،سميطهةالمم!صةطاتالمحموا.اهذححةء11
هـ.!ى.سسو

والبيزنطيةاشخارهـالساسانيةصأساسعلىقامت

منأخصارىاكتبفيالمسلمونعرفهماوع!،أغبصيةاو

اختيارفيواضحاهذاكلوكان.الشرقيةال!ضيسةأتباع

لطورتولكنها،والنباتيةالهند!ميةسومأاوفي،الأأ!ان

وأالمسد!عةالنجومرسومعليهاوغلبت،الإتقانلمعبي!!في

المراوحورسومالمتصلةالنباتيةالفروعرسوموالمثمنة

منذازدهرجديدأسلوبفيالمذهبونزأبدع.أضخيليةا

بخطوطالكتابةسطورتحاطأنوقوامه،أ!سلاجقةاعصر

فيالمحفوظةالثمينةالخطوطاتبعض:تشهد.دقيقة

الفنيةالمجموعاتدعضوفيبمصر،أ!بطياالمتحرو

وتذهيبهاالجميلةبالرسومالخطوطاتي!تذلأن،الأحرىا

الصفةذاتوالكتبالمصاحفعلىوقفايكنلما

والتوراةالإنجيلمخطوطاتإنبل،فقطالإسلامية

بأنواعتكتبكانتواليهوديةالنصرانيةالدينيةوالكتب

بالرسوموتزينصفحاتهاوتذهبأحربياالخطمنحميلة

العربى.الطالغذاتوالنماتيةالهندسية

مخطوطاتأندرب!تمن.الدينيةانحطوطاتنوادرمن

متميزقرآنيمخطوطمنرائعةصفحةالعالمفيالمصاحف!

الكوفىبالحطالنادرالنفيسالأزرقالرتعلىكتب

ويعتقدالرفئماالإسلاميالفنآياتمنآيةفأصبعالمدهب

،المأمونالعباسيالخليفةمنبأمرالقيروانبمدينةكتبتأنها

.القيروانمدينةفيوحبمستبغدادإلىترسلل!اولكمها

علىكتبقرآنيمحطوطمنأحرىنادرةصفحةوهناك

النقاطعليهاوأدخلتالمجودالمغربيالكوفيبالخطالرق

إعجاملفكالصغيرةالمائلةوالخطوطأضعتعكيلهاالحمراء

الخطوطاتأوائلمنالخطوطهذاصفحةوتعد.الأحرف

إلىبعد،فيمافيها،الصغيرةالمائلةالخطوطتحولتالتي

صفحاتوهناك.المتشابهةالعربيةالحروفلتمييزنقاط

علىكتبتأ!عبانيا،إلىيسمسبقرآنيمخطوطمننادرة

إدخالبعدالمطورالمغربيبالخطالمجودالمصقولالرق

والتشكيل.)التنقيط(العربيةالحروفعلىال!ظملالإعجام

فواص!!شغلالمذهببأنالخطوطهذاصفحاتوتتميز

الذهبية.والحلياتلالنقاطالسورولدايةالآيات
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مصرفيالمصاحفمخطوطاتأندربينومن

أولجايتوربعاتباسمالمعروفأولها:مصاحفمجموعة

الهمذأني،محمودبنمحمدبناللهعبدالخطاطكتبها

الدولةسلاولنثامقمحمدبندهخذأولجالمجوللسلطان

هذهأجزاءكتبتوقد،أم284عامبإيرانالإيلخانية

وأحيطتالأزرقبالمدأدالمشعرالذهبيبالمدادالربعة

جزءكلوتحصدر،الذهبيةوالزخارفبالجداولسطورها

هند!ميةامشهلاليةزخارفلهمابالذهبمنقوشتانلوحتان

والنجمية.الخماسيةوالأشكالالدوأئرفيهاتتدأخل

مصحفبمخطوطالمصريةالكتبدارتحتفظكما

بنموسىالخطاطكتبهشيخا!لؤيدالسلطانباسم

هذازخارفوتمتازام714عامالحجينيإسماعيل

شكلالتيال!ستهلاليةالصفحةفيتكثربأنهاالمصحف

رسمتمشكاةهيئةعلىالرئيسيةالفنيةوحدتهاالفنان

أشغالجانبإلىالألوانمتناسقةوأهلةأزهاربداخلها

بأسلوبالمصحفزخارفالفنانبهاحلىالتيالتذهيب

بديع.فني

مخطوطاتعلىقاصرةالدينيةالخطوطاتتكنولم

فيالثمينةالخطوطاتبعضتشهدإذفقطالمصاحف

ومكتباتمتاحفبعضوفي،بالقاهرةالقبطيالمتحف

وقفايكنلموتذهيبهاالدينيةالخطوطاتتزيينأنالعالم

كانتبل،فحسبالمسلمينوكتبالمصاحفعلى

النصرانيةالدينيةوالكتبوالتوراةالإنجيلمخطوطات

وتزينوتذهبالعربيالخطمنبأنواعتكتبواليهودية

الطرازغرارعلىوالنباتيةالهندسيةبالرسومصفحاتها

مخطوط،الخطوطاتتلكأبدعولعل.الإسلاميالعربي

بالمتحفالانمحفوظالطرازمملوكي،الإنجيلمننفيس

عامدمشقبمدينةالخطوطهذان!خوقد.بالقاهرةالقبطي

هندسيةبرسومالأولىصفحاتهزخرفتوقد،أم334

هذازخارفأنبالذكرالجديرومن.مذهبةونباتية

الألمسلوبعنالفنيأسلوبهاحيثمنتختلفلاالخطوط

ناحيةمنوبخاصةالمماليكعصرمنذسادالذيالفنى

المملوكية.المصاحفتذهيبمعالواضحالتشابه

فىظهرالذيالإسلاميالفنيالاسلوبأنوالخلاصة

الخطوطاتعلىمقصورايكنلمالدينيةالخطوطات

الدينيةالخطوطاتفىواضحبشكلأثربل،الإسلامية

الخطوطاتزخارفأثرتوكذلك،الأخرىللعقائد

والجصيةوالخزفيةالمعدنيةالتحفرسومعلىالإسلامية

والسجاد.المنسوجاتوفي

كانإذأ)المزوقة(.المصورةالدينيةانحطوطات

الخطوطاتتزيينفيواضحةبصورةالمشخدمقدالتذهيب

يختلففالأمر،المصاحفمخطوطاتفيوبخاصةالدينية

عشمرالثانيالقردإلىتعود،توسسيبخطمحطوطةالفاتحةسورة

.الميلاديعشرالشامنالهجري

حيث،الدينيةالموضوعاتذاتللمخطوطاتبالنسبة

إبرازعلىيساعدفنيألحملوبعلىالخطوطاتتلكتعتمد

باسمالفنيالأسلوبهذأويعرف،الخطوطموضوع

والعلماءالفقهاءتحفظاتمنالرغموعلىالتصوير.

فيالتصويركراهيةفإن،الفنهذاعلىالكثيرةالمسلمين

منهوأنتجتاستمر،بلالفنهذأعلىتقضلمالإلمملام

فنية،مدارسفىصنفتمتميزةأعمالأالإلمملاميةالأقطار

الإسلامية.الفنونمجالاتمنمجالآتمثلوأصبحت

لمالتيالإسلاميةالبلدانطليعةفيإيرانكانتوقد

نأمنالرغمعلىكبيرا،تأثيراالتصويركراهيةفيهاتؤثر

والمصورين.التصويريكرهونكانواإيرانفيالفقهاء

أساسيةبصفةتقوم،المزوقةالخطوطاتدراسةأنغير

توضحأوالخطوطاتصفحاتتزينالتيالتصاويرعلى

()ألبوماتمرقعاتفيتجمعصارتالتىأونصوصها

بتزويقالمسلمينعنايةإلىتشيرقديمةنصوصعلىوعثر

ماالنصوصهذهأوضحومن،الأولالقرنمنذالخطوطات

المقفعبناللهعبدترجمهالذيودمنةكليلةكتابفيجاء

المنصورجعفرأبيالعباسيالخليفةأيامفي

ألاهذاكتابنافيللناظرينبغي"قدأنهم،075اهـ،32

الكتاباغراضمنوأنلتزويقه"التصفحغايتهتكون

والألوانالأصباغبصنوفالحيوانخيالات"إظهارالأربعة

".الملوكلقلوبأنساليكونوالصور
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بتصا:يرقةمزرمخطوطاتأجماإتصلأآذأسكومع

الأولى.االإسلاميةأغروناإلىترجع!نيةقيمةذات

نوع!!إلىالإسلاميةاالخطوطاتيرتصاووتنقسم

نصوصتوضحاقييرأضصاوايشط!أولهما.أسعا!ميين

الكتبتزوقالتيالتصا!يريشملوالثانيالعامةالكتب

والتاريخية.الأدبيةا

موضوعها،بحكما،العلميةأممتبامنكثيرويشمل

لارقد،أغمياالإلداعمجا!لأتدعلابحتةعلميةتصاوير

أضباتاصتببعصمث!،حيوانيةأوآدميةصورعلىتحتوي

أخرىعلميةستباأنغير،والهندسةوالجغرافيا

جابأإأغنيارالإصاااضمنتدخ!أنيمكنتصماوير

محمورعلىأعااشتماإلىذأطىيرجعوربما،العلميةأهميتها

ببحتهاالإسلامياأ!تامؤرحرعنىصدروحيوالية،بشرية

أصرزكمااشسموراضهاأساشدرسوابمأجحتةاالفنيةالوجهةمن

الختلفة.أضصويرامدارسإلى

علىالخطهوطاتتصاويرتدرسأنأمحادةاوجرت

وقد،المدارسأوالأساليباضوءفىموضوعاتهااختالأف

هيالإسلامىأ!صراشيالتصويرمدارسأقدمأنتقدم

حخابتفاعامةبصفةمخطوطاتهاتتميزاكتيالعربيةالمدرسة

الإسلامية،الأدبيةاطاتالمحصوأأشهرومن.العربيةباللغة

كتابمحطهوطأصور،بابتزويقهاالمسلمونشغف!التي

اطصوهـلماهقاماتمذهتاستهوقدو.الحريريمقامات

فعحوادعالتخاا!فأسلولهاا!وجماالأدبيةبروعتها

أ!ياإززصل.أصورلاقصصهاتمثياشأضصاوير،بابتزويقها

عدةبالتصاويرالمزوشةالحريريمقاماتمخطوطاتمن

فيوالم!ا!فالكتبدورب!تموزعةالعشرعلىتزيدنمم!ت

العاشم.

الخطوطاتفيوضحت،إيرانإلىا!غولوبدخول

عنالتعبيرمحاولةفيتتمث!التيالصينيةالتأثيراتالمزوقة

التفاصيلبعضإلىبالإضافةالتجسيمانحووالميل،العمة!

الشرلىفيالمعروفةأضيابار،والأدواتالمغوليةأسسحنةكا

نتيجةمنوكان.الصينيةوالسحبالتيمات،ورسم،الأقصىا

المدرسةباسميعرفصارجديدأسلوبظهورذلك

،الهجريأسثامراأغرناشىأ!عراثشاإيرانفيانتشرا!لغولية

.الميلاديعشرالرالغ

،الهجريالتاسعالقرنفيالتيموريالعصرفياما

التأثيراتإخضاعبدأفقد،الميلاديعشرالخامس

ظهورإلىبالإضافةالإيرانيأ!طنياللمزاجال!سينية

وتصوير،وإتقانبدقةالطهبيعيةالمناظربرسماالشغف

والسرور،البهجةمشاعرعنوالتعبيرالترفمظاهر

قمفإلىالأسلوبهذاووصلالزخرفير.الطابعووضوح

،الهجريالعاشمرالقرنفيالاولالصفويالعصرفي

المدرلمسةظهورعلىساعدمما،الميلاديعشرأحسادسا

الأولى.الصفوية

ظهرتأم(أ-962)587عباسالشاهعهد:مسذ

التأثيراتأبفهورتميزتالتيالثانيةالصفويةالمدرسة

رسمانتشركما،والموضوعالأسلوباحيثمنالأوروبيةا

منبالتحررتتسمكانتالتىوالمفردةالمستقلةأصورا

المزوقةالفارسيةالخطوطاتهذهأهمومن،أغديمةاأجدالشقا

05منأكثرمنتتألففارسيةملحمةز!ط،الشاهنامة

ممنةالفردومعىالقاسمألوانفمهاأتمأهـليتأ

.الغزنويمحمودللسلطانوأهداهاأم،010حص،004

.الإسلامقبلالفرسأساطيرعلىالشاضامة:تشتم!

الشاهنامةمخطهوطاتمنكبيرةعةمجمرأسيناإ:زصلت

لطورشالشاظمةنسختصاويرتمت!!رأخصا:ير،بااطززشة

.إيرانفيالإسلاميةالخطوطاتوتزشيرتتصوير

الوسطىالعصورفيالمحطوطاتتزويقيقتصرولما

الخطوطاتإلىامتدبلوالأدبيةالعلميةطاتالخصوأعلى

التاريخيةالموضوعاتوأتاحت،والدينيةالتاريخية

المصورينبينوالمزج،والتنويعالابتكارصرصةريمت أطمصو

التواريخجامعمخطوطالاسلوبهذاامثلةهـمربتزويقها

عنالباقيةالآثارومخطوطالدينرشيدأءرزيراألفهالذي

،الخطوطاتصورإلىوبالإضافة.ا!لبيرونىالخاليةالقرون

العصرفىسيمالاالمفردةأضصاويراإلتاخأسفرساعرف

مرقعاتمنأحياناتجمعالصورهذه:ح!انتأصفوي،ا

محمدالمصورالفترةهذهمصوريأشهر:منأجومات(،)إ

وكان.وبهزادقاسما،ومحمد،مع!تر،عباسررضا

تصويرنشأةفىالأولالفضلالإيرانيةللتصاوير

فيأكبرالسلطانأنشأإذالهند،فيالإسلاميةالخطوطات

كما،إيرانيينفنانينإلىبهوعهدللتصاوير،معهداالهند

مكتبةفيالفارسيةوالخطوطاتالتصاويرمنكثيراجمع

نشأأطمخطوطاتالإيرانىالتصويرأساسوعلى.قصحره

ومن.العثصانيينالأتراكعندالخطوطاتتصعويرفن

تأسيسشيكبيرفضللهمكانالذينالإيرانيينالمصهمورين

ارلا!أو!يئ!نإففاص!ر!ا!ر!نرابرا

أ-،فئ/،/لمء!لم/.!./!،*برئم؟لممما19-

ر:كبزلأجم!"!كأ،فلأ!زراجم!3كاسنن/لمئنئىبزكئرأربن!*خر!،
لميري،ؤ/فيجمنئ!ملمنن،لإغئرذ!ؤبهنيافئألم.كؤ*،رإ*الألم ،ة3ولص،،،ابه!.7

.:لمئنن،/فؤ،لم!إ!إتىكؤبنأ،و!ز،)نث!/بخبئ،دلمء

.7د،رر!""

.أم419قونيهقوطلو،حسينوالنشللحطاطالثلثخط
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.يلميلاداعشرالسادس،الهجريالعالترالقرن!ىتركينسخخط

خانوليوالمصور"لمفولي"لمشاهالعثمانيةالتركيةالمدرسة

الأوروبية،التأثيراتبزيادةالتركيةالمدرسعةوتميزتالتبريزي

هـ(886-)855الفاغمحمدالسلطانأنالمعروفومن

جفتيليالمشهورالإيطاليالمصورإلممطنبولإلىا!شدعى

فيحالياالمحفوظةالشخصيةالصورلهرسمحيث،بليني

التركيةالخطوطاتألثمهربينومن.بلندنالأهليةالصالة

انحلوقاتعجائببمالعثمانيينالسلاطينتاريخ:المصورة

.عثمانشاهنامة؟للقزويني

أيضابالتصاويرالمزوقةالتركيةالخطوطاتومن

الكاتبأشعارسضمنالذيسىفتخامةهوتانمخطوط

للمؤلف،شاهنامةباشاومخطوط،نادرياكتركي

عامةبصفةالتركيةالخطوطاتتصاويروتتميز،طلوعي

الناضرالأخضراللونواستخدامالكبيرةالعمائمبظهور

.بصفرةالمشوب

المصورةالخطوطاتازدهرتفقدالأندلسفيأما

الإسلامى،العالممنالشرقيةالأقاليمفيازدهرتكما

ثلاثبالأندلسالمصورةالخطوطاتمنعرفحيث

خواصأوالطبيةالأعشابعنأولهامخطوطات

اسمادسالقرنإلىيرجعالخطوطوهذاالأشمجار،

بالمكتبةمحفوظوهو،الميلاديعشرالثاني،الهجري

يعودوهوغرامقصةعنالثانيوالخطوط،بباريسالأهلية

،الميلاديعشرالرابع،الهجريالثامنالقرنإلى

فهوالثالثالخطوطأما،الفاتيكانبمكتبةالآنومحفوظ

ظفرلابنالأتباععدوانفىالمطاعسلوانبعنوان

السادس،الهجريالعاشرالقرنإلىيعودوهو،الصقلي

بأنهاالأندلسيةالخطوطاتصوروتتميز.الميلاديعشر

المملوكية،الخطوطاتتصويرفيالمتبعةالتقاليدوفقتسير

صورةإنحيثالعمائررسومفيالاختلافاتبعضمع

.عثمايتجلجد.الميلاديعشرالسادس،الهجريالعاشرالقرلىفيتركينسخخط
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زاأطص!إوشقاكانتالأندلسيةاالخطهوطاتفيالعمائر

الأندلسي.

الإسلاممةالمخطوطاتلجليدفن

صيانةعلىالحرصرلفضاتقدمتالتيالفمونمن

ازدهرأ!ذياالمحطوطاتتجليد!نالمصاحصمخطوطات

أغائقةالعنايتخماصالخصووجهعلىالمسلم!!يدعلى

الصنعةحيثمنسواء،الشريف!المصحفبغلاف

.تقليدهإلىالأوروبي!تباحدامما،الكتابيالرسمأووالزخرفة

ا!متخدمهااختيالإسلاميالتجليدمعال!اأبرزومن

الذيالغلافلسانليةالأورواالنهضةعصرفىالأوروبيونا

جهة،منالحارجيةالمصحصأطرافلحفظاممتعمل

يتللغ.أخرىحهةمنأغراءةابعدالوقوفمواضعولتعي!ت

اشقيص!شبيرةالمسلم!-درحةعندالخطهوطاتتجليد

أر!!ارمنمهمار!صاجعلهمماأعم!تأمضمارفيوالتقدم

امحدتوت.بدراستهاعتى،الإسلامفنون

تعليفمر.انحطوطاتتجليدصناعةتطورمراحل

تستخدمكانتالتيأقدمهامختلفةبمراح!طاتالخموأ

تبعتهاثموالعاجم!بالتطعيمالزخرفةالخشبأ!اخ!أفيها

بصفائحاوالمطرز،أعماضرباالمحطوطةتغليفمرحلة

ل!صنول!ا،أحصيمةاالأحجارباالمرصعةأغضةواالذهب

إلامنهايصلوأصمللسرقةعرضةكانتثمينةالأغلفةهذه

العال!ا.متاحففيالنادرالقليل

إحاددذأ!ىشيشأحادشا،تصإالمحصوأتحليدفيالمزخرف

انتىطاتالخصوأجلودمجموعةدأطثعلىوتشهد،عظيمة

تلكإلىتعودالتيبلندنالبريطانيالمتحورلهايحتفظ

انتقلالرقامعتعمالومعالمسلمينوعند.المبكرةأغترةا

إلى،البردياستحدامعندالملفمنالكتا!ش!شل

إلىالرقوقهذهواحتاجت،الرقا!عتحدامعندالمصحف

التصحيفأوأضسفيراأوالتجليدفنفكانلتحفظهاأغلفة

عندالخطوطاتتحليدفنمروقد،العراقيونعليهيطلقكما

علىأاللأمرابدايةفىقامفقد،عديدةبمراحلالمسلمين

المسلمونالمجلدونامشعم!حيث،والقبطيةالحبشيةالتقاليد

أجزاءبينهماجمعتالخشبمنلوحينالأمرأولفي

أصبحت،قبطيةأسل!علىالتحليد،فنقيامومع،القران

أءاأ!ااأقطارفيمتشابهةوزخرفتهالفنهذاأجبأسا

منالأولىالثلاثةالقرونفىوبخاصةكلهالإسلامي

العصرينفيالخطوطاتتجليدفنصارحيث،الهجرة

الخلفاءأيامعليهكانأ!ذياالنهجعلىوالعباسيالأموي

وأغلب.أعليلةاالتطوراتبعضإحداثمع،الراشدين

أصفترةاتلكفىأنتجتالتيالمصاحفمخطوطاتأنالظن

؟!قيا،في؟-73--قيج!!بر؟-ء%كا!يرت!رور!.ت:يرء،.-في--.--!--فيكأ!

نمتي*ى!حيجينحي!!يز!حننكأخة،،كأيرولأءبه!ش-:لأء-+-+في-7:-،-ء!!ءة!.!ةآ

!خ!عح!خل!!3!يكه!ص!ؤ!حب!!كاقي؟ءش!!،خريغ

-!ل!،.-.-"..،.!ه-س:

(-تلا!-؟!*

:-صلمش!-

!ء؟يهه.

!+بر

ا!ين!بغ.!يهبم--

طن!شء7*ئزأكبي؟ء!بئ

قىس.ءء"!*-س.!فيكغ

!ئهثه!،لإرسه:.در"؟-نجلاشبم؟+

!.ء-.-.حمهثأ!حر*ىء*.

يخ!بمير-ح!صص!مو-ت-يو:

ير-3!ثرجمؤير!صء.،طحتيئم.

!بوببرم!ئ!شء:"ت..ةبرص*

ء!ئحض3!-؟قي-.:ة!-سبئ*عش

ك!خجبنبم!أ0-؟عر
.ص3*--.ة!ننء

فىى!هه!ص"!!صبم

كا*بخ!ني.

حهعششلنميمقياغ!-*ئز4بز

،،يح!وءبزفي::شعضة

-يرط!قيأحتكأفيبخ:-ير

ترممهـ-!عيرش..س!

جيهش!ج!كاير؟ن!--ئ

نر!كلص!بمؤبر،-برج!!ججر"بر،..-تنج".ة:----بهبم
يه!كا؟ص.-مم!برس-(+غث!.*-يرفي*ير"-*ءيرير!ض-،+كا؟ش-لأيخ6!ي ء!!.-!خث!؟كأ*ء.ء-.ء.

.ص...شظ+.سحيم

ء-في!3-7-!خك!ص!جبم-كا+ةور4،ر"؟--"..:-.؟ئجفي!-؟ء؟--.قيبر*.-

تجليداترحرفةعلىاحسملمونالمجلدورعح!!.الكتبتجليداتزخرفة

المديعة.والزهريةا!دميةااضصمي!اتساأح-هـيماأغرالىا

العاجمنبقيمالمطعمالخشبمنبلوحاتمعلفة!انت

ربماأووالجلدالمطرزلالقماشغلفتأو،والعظم

منبدلآالأحيانبعضفيالبرديصفائحاممتخدمت

غلفحينالأمامإلىخطوةالمسلمالمجلدخم!ث!.الخشب

المرحلةهذهوتعدالجلد،منلشرائحهدهالحش!أ!ا!أ

المسلم!ت.عنداخجليداأغمبداية

المسلمينعندالتجليدفنفيالثانيةالمرحلةوجاءت

كانالذيالبرديصفائحالخشببألواحاستبدلتعندما

الصغيرةالخطوطاتتغليففيالوقتذلكفييستخدم

يستخدمالخشبظلفقدالكبيرةالخطوطاتأما،الحجم

استخدامفيهايظهرالتيالأمثلةأشهربينومنتغليفها.في

الفيومبمدينةعليهعثرمقدسكتابالتغليففىالبردي

فيينا.فيالبرديةراينرمجموعةفيالانمحفوظبمصر،

منلمعميكةصحيفةمنالخطوطهذاغلافصنعوقد

التطورمدىيظهرالجلدةهذهوفيبالجلد،مغلفةالبردي

الإسلامي،العصرفىالتجليدفنأصابهماأطذبتاأخفتىوا

فنعلىطرأتالهجريينوالخاص!اضابعالقرن!توفي

كبيرةتطوراتالإسلامىالعال!اأقطارفيالمحطوطاتتجليد

بهاتزخروالتيإليناوصلتالتسالنماذجبهاتشهد

تجليدتميزالتيالفنيةالسماتوأهم.العالممتاحف

فيجديدةطريقةظهورالفترةتلكفيالخطوطات

بعضهاصفحاتعدةبلصقالتغليففيالورقامشحدام
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فىالجلدمادةيستخدمالمجلدوظل،البرديمثلببعض

حيثومنأيضا،السميكوالورقالسميكالبرديكسوة

كانأنبعدعمودياالخطوطشكلأصبحفقدالشكل

يعملالذيباللسانالغلافزودذلكجانبإلىأفقئا.

علىطرأتطورانلاحظكما،الخطوطحافةحمايةعلى

مقوسطفيتظهر،الخطوطلجلدةالزخرفيةالأساليب

وفيارض!،منخاقيأرضيةبهاتحيطسرةالجلدة

تنفيذطريقةعنأما.السرةمنأجزأءللمتنالأربعةالأركان

عدةبوساطةتتمفكانتالخطوطجلدةعلىالزخارف

فيأما.التثقيبوطريقة،الضغططريقةمنهاأساليب

عشروالخامسعشرالرالغالهجر!ن،والتاسعالثامنالقرنين

الإسلاميالعالمأقطارفيالتجليدفنبلغفقد،الميلاديين

منعطمةدرجةخاص،بوجهمصروفي،عامةبصورة

بهذاالإسلاميالعالمالقاهرةفاقتوقدوالازدهار،التقدم

المصاحفمخطوطاتمجموعةذلكعلىوتشهد،الفن

مدىأغلفتهافييتجلىوالتي،الكتبدارفيالمحفوظة

حكمتحتمصرفىالفنهذاإليهوصلالذيالتطور

أغلفةصناعةفىالتقدمهذأوراءمنوكان،المماليك

وأمراءسلاطينأداهالذيالفاعلالدوربمصرالخطوطات

الهائلالكمهذأصنعأجلهمفمن.الفنهذانحوالمماليك

المساجدعلىيقفونهاكانواالتيالمصاحفمخطوطاتمن

يشيدونها.كانواالتيوالخانقاواتوالأضرحةوالمدارس

علىالخطوطاتتجليدفنسارفقدالشامبلادفيأما

لأننظراوالإبداعالتطورحيثمنمصرمعوساققدم

فنأما.المماليكلحكمخاضعينوقتذاككاناالقطرينكلا

فيإلاعظمتهأوجيبلغفلم،إيرانفيالخطوطاتتجليد

أيديعلىالميلاديعشرالخامس،الهجريالتاسعالقرن

الخطوطاتأفخرأنتجتالتيهراةمدرسةمنمجلدين

وكلالثمينةوالجلودالجميلوالخط،المذهبةالزخارفذات

يمورشانخلفاءأنشأهاالتيالفنونمدارسبفضلذلك

مدرسةهراةعاصمتهفيبايسنقرألسه!فقدبايسنقر،ورخ

ومزوقينومصورينخطاطينإليهاأستقدمالكتابلفنون

امتازتوقد،الإسلاميالعالمأقطارشتىمنومجلدين

زخرفتهافيتعتمدالتيالصينيةبالتأثيراتالفترةهذهأغلفة

والتنينالسحبورسوم،والحيواناتالطيوررسومعلى

طريقةأيضاتطورتكما،الطبيعةمنالقريبةوالأزهار

طريقةبا!شخدامالخطوطاتغلفعلىالزخارفتنفيذ

بالزخارفتزخرفالمعدنمنصفحةوهو،القالب

فتحدثالجلدةعلىتكبسثمبالحرارةوتسخن،المطلوبة

.بارزةزخارف

علىالخطوطاتتجليدفنسارفقدالمغربفيأما

إليناوصلتوقد،السابقةالقرونفيعليهكانالذيالنهج

تركياوفي.مراكشبمدينةجلدتلمصاحفقليلةنماذج

قيامفيمصرمنبهمجيءالذينوالفنانونالصناعساهم

الخطوطاتتحليدفنتأثركما،هناكالخطوطاتتجليدفن

تجليدفنالعلماءبعضعدوقد،الإيرانيةبالتأثيراتالتركية

الخطوطاتتحليدلفنامستمرأراالعثمانيةالخطوطات

الفارسية.

عندالتجليدعلىالإسلاميةالخطوطاتتجليدفنأثر

فيمهمادوراالإسلاميةالخطوطاتتحليدأدى.الأوروبيين

الفنيةالتقنيةسظمنسواءالأوروبيينعندالتجليدفنتطوير

منولعل.الزخرفةحيثمنأو،العامالشكلحيثمنأو

الغلافاستعمالالأوروبيالتجليدفنفينلاحظهماأبرز

كانالتغليفمنالنوعوهذا،صندوقهيئةعلىيصنعالذي

علىالأوروبىالتأثريقتصرولم.والقيروانمصرفىمألوفا

حيثذلكمنأبعدإلىامتدبلفحسبالغلافشكل

الإسلاميالفنبأساليبتشبعتقدالبندقيةمدينةكانت

إليناوصلتوقدأوروبا.أقطارفيبدورهاتنشرهوأخذت

التيالفنيةبالتأثيراتمشبعةالأوروبيةالأغلفةمنمجموعة

تبدو.وكماوالمغربمصرفيالتجليدمدارستميزكانت

التقنيةفيتظهرالأوروبيةالأغلفةفيالإسلاميةالتأثيرات

أوروباصناعإلىالمسلمونالصناعأوحىوقد،الزخرفية

قبل،منلديهممعروفةتكنلمالزخرفةفيجديدةطريقة

الذهببماءالضغطعنالناتجةالغائرةالزخارفملءوهي

،الهجريالتاسيعالقرنأواخرفىالطريقةبهذهاستبدلتوقد

التذهيبوهي،أخرىطريقة،الميلاديعشرالخامس

ساخنة.بآلةالجلدةعلىتلصقالذهبمنرقيقةبصفائح

إلىوصلقدالإسلاميةالخطوطاتتجليدفنفإنوهكذا

فيالمسلمينالفنانينأيديعلىومتطورةمهمةمرحلة

التيالنادرةالخطوطاتتؤكدهماوهذا،الإسلاميةالأقطار

ومكتباته.العالممتاحفبهاتزخر

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

العربيةالكتا!ةالإسلاميةوالمقودالعملاتالإسلاميةالاثار

المسجدالعربيالتشكيلىالفنالكفتجليد

الإسلاميةالمنودالعربىالخط

الكتابالداخليةالزحرفة

الموضوععناعر

وتطورهاائحطوطأدوات-1

المدادجاضدوينواالكتابةفيالورقامشحدام-أ

لألوانادلقلما-ب

الدينيةانحطوطات-2

والتصويرالتذهيب-أ

الدينيةالخطوطاتنوادرم!!-

)المزوقة(المصورةالدييةالخطوطاتح
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ال!!لاميةانحطوطاتتجليدفن-3

طاتالمحطرتجليدصماعةتطورمراحل-أ

اخحليداعلىإلسا،ميةااالمحفكوطتتحليدشأتر-!

لمج!!زشرالأاععد

سئلةأ

صات.المحصوأ!الأص!اءواالسلاط!!عايةهـ!حمطاهرأ

تطورحعا.احا!لايحا!شتاولالمحطوطأدواتأه!اذكر-2

مصاححرشماأمحصوراىر!ا!المح!راأههالحتمريرواط!عحرويعد-3

ده؟العساية

احاك!ايأحدييةاامحصوصات!ادرص!صح!وط!!اسمادكر-4

ال!سالا!ي.

!هـاحطضاد.امحصوصا!!ضوأرراضصوبهـسواالتدهيبيعد

اعر.اهداتطور

ا،صلامية.1الأدليةاالمحطوطاتأه!ادكر6

أ!ةبآأوأجدبامكتوبةوثيقةالأي!مصصد!أالمخطو!

أحطمةاتستعم!و.الخاصالحاسوبأوالطباعةالةمثل

أخسخةواماصاتصأح!الأصليةاالنسخةس!.أطتفرت
."!-ط

بةم!صوتاريحيةهـتيقةالأي!اهصصل!أايشيركما.المطبوعة

أمحصهـناصىأ!اعةاأضخورحتىأسقديمةاالعصورمنذباليد

.الميلاديعشرالخامس

حقبأإوإرجاعهاالمحطهوطاتامتالعةويم!ش

!ع!ضواالذينأغدماءاكتم!فقد.معينةمنطقةإلىأوزمنية

والجلد،البرديرقرعلىالمتوسطالأليض!االبحرحول

مخطوطاتهماأ!سطىاالقرونأهلثتبو.الشمعوألواح

!ثالرقيسمىمنهمصقوأ!نوعوعلىالجلديالورقعلى

الأساسيةاأء!ميلةاهيعليهالطباعةفصارتالورقظهر

المكتوبة.الكلمةلنقل

تمدالوسطىالعصورطاتومحصوأالقديمةالخطوطاتو

والعاداتالتجاريةالمعاملاتعنبمعلوماتالباحثين

والمعتقداتوالحكومةالأدبواالأسرةوأحوالوالقانون

أعا.أشكالجمالتحفظأنهاكما.يميةأولا

علىوتشتمل.الأدنىالشرقفىالقديمةانحطوطات

مخطوطات،البرديورقمخطوطات:هيأنواعثلاثة

الحلدي.الورقمخطوطات،الشمعألواح

المكتوبةالمادةتمتلالبرديورقمخطوطات

منذوظهرتوالرومانواليونانالمصرل!تلقدماءالأساسيةا

الرالالقرنوحتىالميلادقبلوالعشرينالثامنالقرد

.الميلادي

العالمفيالخطو!أال!ضابالبرديلفيفةشكلت

سريعفهوالمساوئم!يخلولااخبرديورقولكن،القديم

لاوكذلك،قراءتهتصعبأنهكمانباتيا،لكونهولالتا

الوحخ!!.علىفيهال!صابةيم!ش

مستعملين،والروماناليونانيوناستعملهاالشمعألواح

يستعملمسطحسطحذاتالمرقمتسمىالرأسحادةآلة

بعضهاالشمعألواحوتوص!!.الشمعلتسويةكممحاة

كتاببمتابةهىمخطوطاتمجموعةمكونةلبعض

أغدماء.ا

جلدمنمصنوعة)الرق(.الجلديالورومخطوطات

والعبرانيةالفارسيةأممتابةالمشعملتوقد،المنظهفالماثمية

وأسهلالجرديورقمنعمراأطوأ!وهي.أ!د!ةاأررينيةا

الأرشف.اعلىالحففأ5أطقراءد

منألواحاالقديمةالرافدينبلادس!!اناستعم!صما

الرقيقةالنحاسوألواحالأشجاراوجذوالمحر:ث!الص!أ

الملفوشة.

علىتشتمل.القديمالأقصىالشرقمخطوطات

النخيل.ورتومخطوطاتأ!رقيةاطاتالخصوأ

الهندفيللكتابةالنخيلأوراتالس!!اناممتعما

حوأ!ا.مارأغديمةا

كان.الوسطىالقرونفيالأوروبيةانحطوطات

القرونفيللكتابةالأساسيتيناالمادت!تشاشثالجلديأ!رقا

النساخالأديرةرجالاتخذ.أ!ورقاحاءأنإلىأ!سصىا

نساخووطور.الكتابةفيفائقةمهارةذويحالواالذين

الترقيمأدواتباستحداثال!ضبأ!س!!االعصور

بعضهناكوكانت.والصغيرةال!جيرةوالحروف

وتسمىوالفضةبالذهبالمزوقةالجميلةالخطوطات

بماوأنواعهاالمزخرفاتوتعددت.المزخصف!اتحطوطات

أوروبا.أنحاءمختلففىابت!ص

الموتىكتابأقدمهاومن.الإيفاحيةانحطوطات

وظهرت.قديمةوصلواتترانيمعلىاحتوىالذيالمصري

الأمثلةمنمستقاةعديدةصورالكتبمنالنوعهذاعلى

والبيزنطية.والرومانيةالإغريقية

الإسلامانتشرأنبعد.والإسلاميةالعربيةانحطوطات

الناسفاستنسخ،الكتابةازدهرتالأسملاميةاالأمصارفي

الحديثتدوينوبعدوتناقلوها.المصاحفمنحجيرةأعدادا

الحديث.كتبنسخعلىالناسخونعملالشريف

بلالدينيةالكتبامشنساخعلىالحتابةأمريقتصروأ3

ومتاحف.والفلكيةوالطبيةأ!لميةواالأدبيةالكتبشمل

العربيةالخطوطاتمنكبيرةبأعدادم!ضظةاليومالعال!ا

المكشوبالشريفالمصحفمنمزينةنسحاتشم!!التي

والخطالنسخوخطالكوفيكالخطالختلفةبالخطو!أ

الأدبكتبمننسخاتشملكما.ذلكوغيرالفارسى

الحريريمقاماتبمودمنةكليلة،الشاهنامةأمثالالشهيرة

التصويران!:.الخطوطاتأسماءمنلمزيد.وغيرها

الإسلامية.انحطوطاتبمالتشكيلى
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فىاصلةذاتمقالات

الوسوالعصورإنجلترا

العرلىالتشثيليالف!اوروبا

الإسلا!يةالفنونصحائ!،الميتالمحر

ت!الكالبرديا

لمنا،لكارولنجساالتشكيليالتصوير

لكتاباالعرديالخط

المقدس!لكتاادن،الحط

ال!ضابةعمدالريرالملكدارة

العرديةالكتالةالرق

()صورةلحيوانا:نظرأ.المخلي

(.القط)جسم

سوعةلمو

للفيعةا

يةلمدا

لمكتبةا

العامةعمدالزيزالملكمكتمة

الوطيةدهدالملك!كتبة

الهيروغليفية

لورقا

القط)صورة(بمالطائر،

أنواع01نحوينموصغير.شعرينباتالكطمخلب

منالغربيةالجنوبيةالمناطقفىالقطمخلبمنمختلفة

أنبوبالتش!ولمعاوالبتلاتالسبلاتتلتقي.أسترالياغربي

الطرفنحواخريمرةمرتداينحنيثمينقسمطويلا

عشبيةأوراقاالقطمخلبيحمل.مخلبشكلفيالأعلى

إلىيميلبرتقاليأوذهبيلونذاتزهريةوعناقيدناعمة

أجعد.ناعمشعروأزهارهاسيقانهاويغطىالبنى

أستراليا.غربيفيفقطينبتمزهـرنباتالكئغرمخلب

وللنباتاتالكنغر.مخلبمنأنواععشرةنحووتوجد

وسيقانالأرضمنمستقيملشكلتنموضيقةأوراق

مغطاةالرؤوسوهذهالأزهار.رؤوستحملطويلةأسطوانية

ونحلبالكنغر.مخالبوتشبه،الألوانمتعددكثيفبوبر

نسيجالأحمرالكنغر

الجزءفيزاهأحمرصوفى

ونسئ،الزهرةمنالأسفل

الجزءفيلامعأخضرصوفى

الكنغرونحلب.الأعلى

أممودنسئصوفيالأسود

فيوأخضرالزهرةأسفلىفي

أنواعوتوجد.ال!علىالجزء

نسئصموفىلهاأخرى

الأحمرالكنغرمخلبإلىمافىأ!مرأوأصفر

بنى.أو،الصفرة

189هـ،393-)503اللهنداديالمخلص

الذهبىطاهرأبوالرحمنعبدبنمحمدالخلصأم(.300

كان-الغشمنالذهبمخلصيعنى-الخلص.البغدادي

أبيالبغوي:مثلالمحدثينكبارهـمن231سنةسماعهأول

أخذوعنه،وغيرهمصاعدبنويحيىداودأبىوابنالقاسمم

الفئلنأبوالحافظانعليهوقرأ.وسواهموالخلالاللالكائى

معمرمحدثوالخلصانتقاء.البقالبكروأبوالفوارسأبي

المدينةأخبارفيالابتغاء:منهامؤلفاتله،ثقةصدوق

الحديث.فيأجزاءسبعةمنتقى،المنورة

البريالنباتان!:الأرهار.صغيرةالمخلصة

الأزهار(.صغيرة)المحدصةالعربيةالبلادفي

القرونفيغالباتستخدمكانتتعذيبآدةالمخلعة

هيكلعلىيقيدالضحيةكانحيثأوروبا،فيالوممطى

طرفيه،منطرفكلعندببكرةمزود،مستطيلخشبي

تلف،إليهتوجهالتيالأسئلةعلىالردرفضماوإذا

استخدموقدمواضعها.منمفاصلهتنتزعحتى،البكرتان

محاكمأدواتمنأثيرةأداةوكانتالخلعةالرومان

الأسبانية.الشفتيمق

فيهـا.مرغوبغيركيميائيةموادالخطيرةالمخلئات

تهدد-إياهاالناسامشخدامعنتنتجالتي-الثانويةونواتجها

مليون375حواليوهناك.البيئةتلوثأو،الإنسانصحة

سنويا.إنتاجهايتم،الخطيرةالخلفاتتلكمنمتريطن

.%09حواليمنهاالصناعيةالدولوتنتج

واسميانيدالزرنيخع:المعروفةالخطجرةالخلفاتهذهومن

بالإضافةالعناصر،تلكومركباتوالزئبقوالرصاص

ذاتالحشريةوالمبيذاتوالإسبستوسال!ظوريةللمذيبات

تنئكلنهأيضاالأضمياءحرق.العضويةالكلورمركبات

خطورةذأتالعناصروتلكوالنيتروجينالكبريتأكاسيد

عالية.بتركيزاتتكونعندماكبيرة

البلاستيكية،الموادإنتاجإن.الخطيرةانحلفاتمنتجو

بما،الضارةالعضويةالمركباتمنالعديدتوليدفيشسبب

الزيتصناعاتوتنتج،الكلوريةالهيدروكربوناتفيها

والنشادر.والفينولوالنفثالينالبنزينمثللممامةموادوالنفط

لثانىالرئيسىالمصدرهيالكوبائيةالقدرةتوليدوعمليات

تعملالتي،القدرةتوليدومحطات،الكبريتأكسيد

أكسيدمنمترياطنايعادلماتنفث،الحجريبالفحم

الأخرىالصناعاتوجميع.دقائقخمسكلالكبريت

(والبترولالحجري)الفحمالأحفوريالوقودتحرقالتي

سفنفىنفسهوالحال.ال!جريتأكسيدثانيأيضاتنتج

عوادمأنابيبمنيخرجوما،الحرقعملياتوكل.المحيط

عامكلوفى.نيتروجينيةأكامميدعنهيتخلف،المركبات

ثانىمنمتريطنمليون013عنيزيدماانتشاريتم

أكاسيدمنمتريطنمليون36والكبريتأكسيد

بكمياتالرصاصويتكون.الجويالغلاففىالنيتروجين

.السياراتعوادممنكبيرة
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إلىةالخاي!إالخلفاتتؤدي.الخطيرةالخلفاتتأثيرات

المائية،والنباتاتالأسماكوقتلوالبحيراتالأنهاراتلوث

خطرتشكيلإلىبالإضاهشة،البريةالحياةأشكالمنوغيرها

الضارةوالخلفات.والصساعةأصلمدنالمياهإمداداتعلى

وأكامميداشصاصأكسيدمثلأ!واءايحملهاالتي

أضماتاحياهتدمررالهواء،بتلويثتقوم،النيتروجين

لصورةنموهيتعرق!!أو،السباتهلاكيتموقد.والحيوان

جهازهافيمش!!لاتصتالحيواناتتعانيكذلك.خطيرة

ثانىويقوم.الكيميائياتهذهاستنشقتإذا،التنفسي

أنحلاصافيأضماعلىبااشنيتروح!!شاسسيدوأالكبريتأكسيد

تذهبرو.النيتريكوأس!جريتيكاحمضوتكوين،الجوي

م!صنةسقوطخا،أثناءرالأم!إامياهفيالكيميائياتهده

الحمضية.الأمطار

الموادبازالةتقومبدورها،الحمضميةالأمطاروهذه

المطرانظر:الأشجار.نمووتتلف،التربةفيالمغدية

الحمضى.

المياهتلويثإلىأيضا،الضارةأمميميائياتاوتؤدي

والرصاص.أصتربامياهتلويثوأحياناالجوفية

الإسبستوسأن!ما.ا!الأطفاادماعنموع!يؤثرعصبي

أخنفسي،االجهازشيأمراص!ثحدرإلىيؤديأنيمكن

ارئةسرطانإلىالإصافةلاالإسبعستوس،داءعليهيطلق

إلحاثيم!ضهأصسميةاعافيحجميائيعنصروالزئبقوالصدر.

والموتبل،أولماعاتلفمسبباأحصبىابالجهازأ!مررا

إلىتؤديأخرىكيميائيةمادةفهوالزرنيخأما.أحيانا

.بالسرطانالإصابةا

نإحيث.الخطيرةانحلفاتمنالتخلصكيفية

،الخطورةالبالغأضهديداهذاتشكلالخطيرةالخلفات

بعنايةمنهاالتخلصمنفلابد،وأطبيئةالعامةللصعحة

يحدثلاهذافإن،الحظواسسوءكبير.واهتمامشديدة

تسرباتضمنت،عديدةحوادثوقعتقدردائما.

كمياتهناكأنالأخرىاواهش!ظة.سامةأمميميائيات

مضت،طويلةسسواتمنذدشنتاالسموتلكمنكبيرة

أخطهارمنالتصرفهذامثلأجهإسيؤديبماأ،هتمام1دون

الخلفاتمنأطتخلصشيوعاالوسائ!وأكثرالستقبل.في

نأيجبالأخيرةاوهذه.أرضيةحاوياتفيدفنهاهي

دونتحولبحيثومطهوقة،مساميةغيرمادةمنتكون

تلويثأوالحوفيةالمياهإلى،أمميميائيةاالموادتسرب

هيمنهاللتخلصالأخرىوالوسيلة.المجاورةالأراضيا

المياهتلوثلممعتصميمهاتمعميقةآبارإلىضحإلمحلفات

الجوفية.

الخلفاتهذها!شخدامبإعادةتقومالصناعاتوبعض

الصناعاتمنالناتجةالخلفاتاممتخدامأو،الخطيىرة

تشملأخرىتخلصووسيلة.حامكموادالأخرىا

معينةأنواعبتحليلتقومأجكترياامرمعينةأنواعاستخدام

.ضارةغيرموادت!صينإلىيؤديماوهوالخلفاتمن

غيرموادإلىتحويلهايتمالخطيرةالعضويةالمركباتوبعف!

عالية.حرارةدرجاتعندحرقهاطريقعنضارة

والملح.الخلفيتحفظخضراواتأوصهةفاالمخلل

وتتبلبه،محلاةغيرأوبالسكرمحلاةالمحللاتوتصنع

الملحماءفيالمحفوظةاللحوموتسمى.أجهاراتلاعادة

الخللة.أطحوما

الفاكهةأماالحيار.الخللاتخضرأواتوأشخر

صناعةفيتستخدمماغالباالتيالأخرىاالخضراواتر

والبنجروالطماطموالبصلالقنبيطفهيالمتبا،توالخللات

والخوخالبريوالتفاحوالكرنبوالأخضرالأحمراوالفلفل

أجطهيخ.واأعمثرىوا

والخضراواتالفاكهةتنقعالخللاتمعظمعملوعند

الخردلمثلبالمنكهاتتتبلثمالحل،راطاتماءشي

البقرعينوبهاروالقرفةالحارالبريأكمج!وازالشبت

ثمالحلو،والفلفلالأسودوالفلفلال!صف!روبذرأغرنفلوا

بعضوتقوم،زجاجيةأوعيةفيلإحكامالخل!!علىيغلهت

لاستعمالهاكثيرةبهاراتمنحلطةبإعداد!صاتا%

المنئهذايسمونوهم،الخللمنمعينةأنواعصىخصيصا

التخليل.بهار

ومخلل.قارصاأوحلواإماالخيارمخللي!ضدوقد

الصغيروالخيارالقارص،الخيارمخللأنواعأشهرالشبت

منيعرفماأحسنهوأحركين()االتخليلخيارأو

التخليلخيارويحفظالخيار،محللمنالحلوالصنف!

شرالقفيأوكاملاالمحبص

الشبث.الخيار،أيضا:انظر

اهـ،041-)7013محملىحسنين،مخلوف

القاضي،.مخلوفمحمدحسن!!أم(.99ا-.098

والتحق،القاهرةمدينةفيولد.المصريةأصديارامفتي

حفظحيثعمرهمنعشرةالحاديةفيأجاطابالأزهر

مدرسةمنالعالميةشهادةعلىحص!!.الكريمالقرآن

الشرعيةبالمحاكمقاضياعين.أم419عامالشرعيالقضاء

،أم419عامال!سكندريةلمحكمةرئيساثمأم،169عام

للمحكمةنائباثم،العدلبوزارةالشرعيللتفتيشرئيساثم

عامالمصريةللديارمفتياثمأم،429عامالشرعيةالعليا

وكرسالإسلامخدمةمجالفيالجهدبذل.أم459

فىوالمشاركةالمحاضراتوإلقاءالرسائ!!كتابةفيالوقت

الإسلامىالعالمحمايةتستهدفالتيوالندواتالمؤتمرات
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بم"والضلالاتالفتنمن

ر-ير"وتنويرالعقيدةوحماية

-*مؤلفاتهأهممن.المسلمين

-االقرآنكلمات:العلمية

البيانصفوة،وبيانتفسير

الفتاوى،القرانتفسيرفي

المواريث،،،كتابالشرعية

عرفة؟يومدعاءفيرسالة

القرانوحيمنأدعية

منزكيةنفحاتبموالسنة

مخلوفمحمدحسنينو!ايالثرح،النبويةالسيرة

أبنائه.لأحدطالبأبىبنعليالإمام

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم839أهـ،304

جذابوشكلناعمبملمسيتميزنسئجميل،المخمل

الرأيونأوالحرير،منالخملتصنيعيتم.الترفعلىيدل

كليضمخليطمنأو،الاسيتاتأوالبوليسترأوالنيلونأو

منعديدةوأوزاناأنواعاالنساجونيضيع.الأليافهذه

ثقيلوبعضهاشفافايكونماوغالباخفيفبعضهاالخمل،

الملابصر،صنعفيالخفيفةالخملأنواعوتستعمل.وسميك

.والمفروشاتصئالستائرفىفتستخدم،الثقيلةالأنواعأما

طريقةمنالجذابومنظرهنعومتهالخمليكتمسب

السداةباسمتعرفانالغزلخيطمنمجموعتانتمر.نسجه

مادةباسمتعرفأخرىمجموعةوتمر،النسيجطولعلى

إحدىتحبك.السداةمتقاطممجموعتيبشكلالحشو

المجموعةأماالحشو،ممادةبإحكام،السداةمجموعتي

علىالمتقاربةالعقدمنمعلسلةلتكونرخوةفتترك،الأخرى

.القماشسطح

الخيوطوتعكس،وبرةلتكونبالقطعالعقدأعلىتفتح

وهذا،الوبرةسطحمنالضوءمنكمياتالوبرةتكونالتي

.الجذابمنظرهالخمليعطيالذيهوالانعكاس

المركضي(؟العصبي)الحهارالعصبىالجهاز:انظر.المخيخ

.(لدماغاجراء)أماغلدا

القشدةإزالةبعديبقىدبنيسائلاللينمحيص

منالمذاقالحلوالطبيعيانحيضتحضيرويتمالزبد.لصناعة

م!كذلكومخضها.تبريدهاتمالتيالطازجةالقشدة

المعتقةالقشدةمنالقارصالطبيعيانحيضتحضير

للبكتيريا،المنتجاللبنيكحمضلمجاضافة-)المحمضة(

الطبيعيالخيضيحتفظولا.الاستنباتبادئويسمى

الطبيعيالخيضأنإلا،طويلةلفترةطازجكشراببحالته

حيث،مسحوقشكلفيأحياناتجفيفهيتمالمذاقالحلو

كريمالايسوصناعةوالخبز،الطبخفيتجارئايستخدم

(.)الجيلاتي

تخميربادئلإضافةالمستنتاللبنمخيضتحضيريم

حتىليحمضتركهمع،القشدةالمنزوعالمبحستراللبنإلى

ويجب،شعبيشراباللبنمخيضمنالنوعوهذأيتخثر.

الفطرلامتصاصهنظرا،مغلقوعاءفيمبرداحفظه

للهوأء.تعرضهعندوالبكتيرياوالخميرة

للبن،الغذائيةالقيمةنفسلهااللبنمخيضأنواعمعظم

والفيتاميناتالدهنمنأقلنسبةعلىيشتملالخيضأنإلا

المركزاللبنمخيضيستخدم.الدهونفيللذوبانالقابلة

.المزارعلحيواناتعلفاغالبا

اللبنيك.حمضبمالحليب،الزبدة:أيضاانظر

مساحاتدوصفيستخدممصطدحالأ!حمرالمد

اللونويأتي.البحيرةماءأوالنهرأوللمحيطوبنيةحمراء

وتتراوح.بالملايينفجأةتتزايدمجهريةعضويةكائناتمن

إلىمربعةأمتاربضعةمنأقلمنالملونةالمساحاتهذه

عدةبينتتراوحلمدةوتستمر2.كم2/ء..منأكثر

المياهفيالحمراءالمدودهذهوتظهرأشهر.عدةإلىلمماعات

العالم.أجزاءمعظمفي

يقتلبعضهاولكنضارةغيرالحمراءالمدودمعظم

وأ،ذلكبعدتطفوالتيالأخرىالمائيةوالحيواناتالسمك

الأجساموتحدث.الشاطئنحوكبيرةبأعدأدتجرف

تقضيلاالأخرىالحمرأءالمدود.كريهةروايحالمتحللة

سامةتقتاتهاالتيالمحارياتتجعلل!ضها،البحريةالحياةعلى

أكلها.عند

منمتعددةأنواعتسببهاالتيالضارةالحمراءوالمدود

الخليةذاتالعضوية)الكائناتالدوارةالسوطيات

يقتلها،أوالأسماكيشلسمابعضهايفرزحيث(الواحدة

الأكسجينمعظمباستهلاكهاالأسماكتقتلأنهاكما

الماء.فيالموجود

الزيادةفىالسببتمامايفهمونالعلماءيكادولا

المدودفيالمتسببةالدوأرةالسوطياتعددفيالفجائية

تتراكمالدوارةالعسوطياتأنالمعلوممنأعنالحمراء.

ضوءوكميةالحرارةودرجةالمغذيةالموادتتوافرعندما

تنالسبالتيالظروفوسائرالمائيةوالتياراتالشمس

عندماالدوارةالسوطياتتتناقصوقدالماء.داخلحاجتها

عواملتتجمعوعندما.طعامهاأخرىبحريةكائناتتأكل

عددهافيانفجاريحدثنفسهالوقتفيمواتيةكثيرة

الحمراء.المدودوتحدث

.الدوارةالسوطياتأيضا:الظر
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تقع،محليح!-اذاتمقاطعةيرووردظب!

سكانهاعددويبلغبإنجلترا،لدفوردشعاير،في

رئيسي.لش!صلزراعيةمنطقةوهي.نسمة0087101

عيةتساث!االخحراواتفيهاتزرعالتيالأراضياوتعد

ي!.

هناكأصناعاتاآأومن.خاصبشك!ىمهمةالا!مواق

يدليغلزهمدينتاتعدوأضوء.اوهسدسعةالطوبصناعة

ءهـد"مدينةتقعو.أصعةالمقافيرئيسيت!!مديحت!توأمبثيل

ردشايىهـ.بدفومدفيية،أنحص!إاالحياةمتنزهتضمالتي،آبي

(.اسصا)صوا!العينالنظربمبعدانظر:البصر.مد

،ديفونفيتقع،محليح!ص!اداتمقاطعةديمون!

منتت!صنر.نسمة00663س!صانهاعدديبلغربإنجلترا،

كريديتون،مدلىشذأ!اوواسعةريفيةمماطق

ب!تتقعاكتىأطقاطعة،اويحترثتايفرتود.و،وكوأ!مبتون

صتأعديدا،أ!طنيادارتمورمتنزدر،الوطنيإكسمورمتنزه

تجامتوعةصحاعاتأ!تايهتاالمدنر.أ!دياناوايلأنهار

حناعةوالأغذية،احفصأوأنهمدسية،اأصناعاتاذلكفي

صستر،!فيأطعمدأخاسامنأعدلداوينتقل.المنسوجات

.لريطر!ة!بوساطةبسهواصةأطقاطعةامعتتصلالتي

إقليماتم!ما،!حلىحكماذاتمقاطعةسسكس!

07)0118س!!انهاعددويبابإنجلترا.أمخربيامسم!-!

حدردمنتمتد،رئيسيبشكلزراعيةبلدةوهي.نعسمة

بعف!بسسكسيوجدر.الجنوبيةداونزحتىمعريإقليم

ه!،بيرحسمدنأيضاالمقاطعةوتضما.الخفيفةالصناعات

ويساشر.هيثوهيواردزجرينستيد،إيعستكوكفيلد،

فيالحعم!!يومث!!صباحالمدنهذهسكانمنالعديد

.برايتونأولندن

إقليمافيتقع،محليح!صماذأتمقاطعةسدوك!

نسمة.دا0017!عحانهاعددويبلغبإنجلترا.!عفولك

وسوقها،الصغيرةآيمدينةتضماريفيةمنطقةوهي

مدينةفيوتوجد.أ!شاعيةاستاوماركتومدينة

الصناعاتهذهوتضبم،مهمةصناعاتسعتاوماركت

وإنتاج،والدلاغةالحديد،و!مبك،الزراعيةأ!ند!مةا

وتحتوي.والبويات،االلأسمدةوا،الزراعيةالالات

ومتحف!أضاريخيةاالأبنيةبعفرعلىكذأسك!شاوماركت

اشيفية.الحياة

مائيةمسطحاتوانحفاصارتفاوالجزرالمد

يوموالجزرالمدينظهم.محددةزمميةفتراتعلىوا!معة،

الشواطئامتدادعلىيعيشونالذينأضاسامنال!ضير

بالنسبةمهمةظاهرةوالجزرالمدويعد.أحالمافيالبحرية

يكونعندما،الشواطئطولعلىيسبحونالذينللفتيان

فيالملزميالمحارعنأجحثبانويقومومد،ا!ةحاأجسهـفيا

جزر.حالةفيأجحرايكونعسدماالمدعطاهاانتيالمناطوت

يعنيذأسكفإنالجزر،أوالمدبدايةدلائلاضخوروبمحرد

الذين،الأسماكلصياديأ!يومياأحملانهايةأربداية

إلىبسفنهمايدخلواأويخرجواأس!!المد،أإيحتاجود

كأ.اطوا

منهاالصغيرةالمائيةاطسطحاتحميعتتعرضر

الشمسقوىعنالناحمةأصاهرةاهذهإلىأ!صيرداو

عندإلابسهولةتلاحظلاأظاهرةاهذهأنإلاأسقمر.وا

فإن،الداخليةالمائيةالمسطحاتوفيبالماء.أجاسمةاالتقاء

الصغر،منيكونالمنتظمينالمياهوانخفاضرارتفاع

الناجمةالمياهمستوىفيالتغيراتوب!تجينهتجيرلأبحيث

بينالواقعةسوبيريورفبحيرةالجو.حالات5يا!أاعن

فيشواطئهامياهارتفاعيزيدلاوكندا،اطتحدةأ!لاياتا

شقط.سما3ص!المدأ!ةحا

الظاهرةهذهالمحريةءالموا.ةال!ءاةا!.!-
.ىوجيرهـ!-

عنالناتجةالمائيةالتياراتتعم!!حيث،هحو5عددص

لتبقيهاالرئيسةالقنواتتنظيم!علىوالحزرألداظاهرة

المدالبهخاريةوالمراكبالمحيطةالسفنتستغلو،عميقة

كما.الضحلةالممراتذاتالموانئالمرتملدخول

تقومحيث،نظيفةالموانئبقاءعلىوالجزرالمديحاشظ

ثمومن،الأعماقإلىالشواطئمنالخلفاتبنق!ا!ياه

علىأيضاوالجزرالمدظاهرةتحدث.أصقاعافيتستقر

بمكانالصعوبةمنل!ضه،الجويأحلافاكأراليابسة

المائية.للمسطحاتلالنسبةالحالهوثماأحفتها،ملا

،الجويالغلافأوللأرضبالسمبةوالحزرالدهرةفضاأ

ذاتالعلميةالأجهزةبوساطةفقطأحفتهاملايم!ش

أجة.أحااالحسالممية

القمروالجزرالمديتبعبالقمر.وارتباطهماوالجزرالمد

المسطحاتترتممياهالأرضر.احولالظاهريةحركتهفي

بينالواقعةالزمنيةالفترةحلالمرلينوتنخفضالمائية

05وساعة42تعادلوهيللقمر،أج!تمتتاطلوع!ت

بو!عاطةللقمرطلوعينب!!أغترةاوتتحددتقرصبا.دقيقة

محورها.حولالأرضحركةأ-هما:كت!!حر

الأرضلدورانفنتيجة.الأرضاحولأغمرادوران2

أما.يومكلمرةالسماءيق!إلقمرمحورها،حول

واحدةمرةالأرضحولريدوأتحمرافإن،أطشمصرأضسبةلا

حول"أ2يتحركالقمرفإنأ!ذلك،يوم2!،هك!!

للقمر،طلوعينبينماالواقعالوقتفيو.يومك!!الأرض

وهنانفسها،حولدورتهاأكملتقدالأرضتكون



463والجزرالمد

هذهوتستغرق،أضيفتالتيدرجةعشرةالاثنتاترجع

دقيقة.5.نحودرجةعشرةالاثنتا

بينعلاقةهناكأنالسنينآلافمنذالناسيعرف

،الميلاديالثانيالقرنبدايةفقبلوالقمر.والجزرالمدحركة

علىالقمرأثرعنبلينيالرومانيالطبيعياتعالمكتب

لمالظاهرةلهذهالفيزيائيةالقوانينل!شوالجزر.المدحركة

نيوتنإمعحقالإنجليزيالعالماكتشافبعدإلا،تتضح

عشر.السالغالقرنبدايةفيالجاذبيةقانون

الجزءعنقليلامنهالقريبةالمياهالقمرجاذبيةتسحب

بجذبالقمريقومالوقتنفمه!وفي،الأرضمنالصلب

الأرضية.الكرةمنالمقابلةالجهةفىالماءعنقليلااليابسة

انتفاخينحدوثتسببالقمرجاذبيةفإنأطريقةاوبنفس

المد.اتجاهنفسالانتفاخانهذانويتخذالبحر،لمياه

منكلافإنمحورها،حولالأرضلدورانونظرا

منواحدالكنبعف،معبعضهمايدورانوالماءاليابسة

والانتفاخالقمر،تحتالعادةفييبقىالانتفاخينهذين

الأرضية.الكرةمنالمقابلةالجهةفييبقىماعادةالاخر

أجزاءغالبيةفيمدالأرضيةالكرةدورانعنينشألذلك

تساويبالضرورةوليسالواحد،اليومفىمرتينالبهحر

المائيةالانتفاخاتمراكزلأنواحد،مكانفيالمدينهذين

بدلاالاستواء،لخطالمقابلةالجوانبعلىالغالبتمثي

إلىعادةالقمروقوعبسببالاستواءخطفوقوقوعهامن

الاستواء.خطمنالجنوبأوالشمال

تسمىالقمرأوالشمسنحوالأرضتجذبقوةتوجد

التيوالمسافةال!!لةعلىالقوةهذهوتعتمد.الجاذبيه

كتلةمعتتناسبالجاذبيةفقوة.الأرضعنالأجسامتفصل

طاقةفإن،الجسمكتلةمضاعفةبالإمكانكانفإذا،الجسم

كما.مضاعفةممت!صونالأرضنحوالجسمهذاجذب

الجسمبينالمسافةمربعمععكسياالجاذبيةتتنا!مب

.الرجإلىتقلبينهماالجذبطاقةفإن،والأرض

القريبالارضجانببجذبوالقمرالشمستقوم

مركزلأنوذلك،الأرضلمركزجذبهمامنأكثرمنهما

المديحدثالاختلافلهذاونتيجةبعيدا.يقعالأرض

مكعبمععكحسياالاختلافاتهذهوتتنا!مبوالجزر.

بهتالمسافةتضاعفتفإذا،والأرضالجسمابينالمسا!ظ

فقط.الثمنإلىتصلالجاذبيةفإنوالجسمالأرض

فإذاالقمر.كتلةمرةمليون27الشمسكتلةتساوي

بينالمسافةتساويوالقمرالأرضربينالمسافةكانت

جاذبيةبفعليحدثأسذياالمدفإن،والأرضالشمس

الناجالمدارتفاعضعفمليون27يعادلمعوف،الشمس

والأرضالشمسبينالمسافةلكنالقمر.جاذبيةبفعل

المدفإنلهذا.الأرضعنالقمرمسافةمنمرة093أبعد

النابخالمدمن%46فقطيعادلالشمسجاذبيةعنالنابخ

الشمسعنالناتجانالمدانويتحدالقمر.جاذبيةعن

شواطئعلىواضحايبدوواحدوجزرمدفيوالقمر

البحار.

تباينفيالبحريةوالقنواتالسواحلاختلافيساهم

الواقعةالموانئوالجزرالمدأمواجبهاتضربالتيالأوقات

علىالواقعةالدولحكوماتوتقوم،الشاطئنفسعلى

حدوثمواعيدفيهاتبين،خاصةجداولبطباعةالشواطئ

طيلةالبلدلهذاالرئيسةالموانئعلىوالجزرالمدموجات

علوذيمدحدوثأثناءالموانئالسفنتدخل.السنة

إلىينقلهالكىالارتفاعتياروإلىيحملها،لكيكاف

بحارةيعتمدهاالتيوالجزرالمدجداولإنإذالميناءداخل

تتغير.لاثابتةالسفن

مدمظاهرمعكثيرامامدمظاهرتتشابهوالجزر.الملد

نقطةأقلمنتدريجيابالارتفاعالمياهتبدأإذآخر.

ستخلالمدنقطةأبعدإلىتصلأنإلىانخفاضا،

نأإلىساعاتستخلالبالعودةالمياهتبدأث!ا.ساعات

ويسمى.أخرىمرةالدورةوتبدأالجزر.نقطةإلىتصل

.المدىوالجزرالمدبينماال!رتفاعفيال!ختلاف

الملدبتياروانخفاضاعلواالمياهحركةتسمىكما

تدعىاليابسأوالساحلباتجاهالمياهتتحركفعندماوالجزر،

البحرنحوالمياهترجعوعندما.الارتفاعتيارالحركةهذه

المدمدىويختلفالانخفاص.تيارالحركةهذهتسمى

فعندماوالقمر.الشمسمو!وفقآخرإلىيوممنوالجزر

يكونعندما-واحدخطعلىوالقمرالشمستمحاذبية

منأعلىبصورةيرتفعالمدفإن-هلالاأوبدراالقمر

تمحاذبيةوعندما.التامالمديسمىالنوعوهذاالمعتاد.

يحدثوهذا-أ!مرألجاذبيةقائمةزاويةعلىالشمس

المدفإنالأخير،ربعهأوالأولربعهفيالقمري!ضنعندما

النوعهذاويسمى،العاديالمديتجاوزلاالحالةهذهفي

.المحاقمد

تباينحدوثعلىنفسهاالسواحلطبيعةتعملكما

فيجداواضحاالمدىيبدوحيت،المدىهذافيكبير

يصل،المثالسبيلفعلى.الضيقةالبحريةوالممراتالخلجان

إلىأحيانابكندافنديخليجفىوالجزرالمدبينالمدى

شكلعلىبشيتكودياكنهرإلىالمياهتدخلحيثأمء

مترنصفإلىارتفاعهايصلمائيةحواجز

دوراوالمحيطاتالبحاروعمقوحجمشمكليؤدي

المحيطففيوالجزر.المدحركاتاختلاففيكبيرا

يختلفبينما.يومكلمربنوالجزرالمديحدثالأطلسي

مختلطمدفيحدثالهادئالمحيصأجزربعضالوصمي

جزرحالةمعمرتينالواحداليومفيالماءيرتفعحيث
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الأنالأرضسالأخرىالحهةفيأيصاالطاهرةهدهتحدترالد.والجزرالملدأسباب

المديحدتالأرصادورادوعدأطاء.اصسعيدااجاسسةااتحصهـيسحصاارإداكمر.احد!لصأساسية!ك!ورةالمحرلي"هـالحزرألحدايحدت

أححر.اسصاتعلىمحا!ص!!فيمرت!!طاهرةمشحلةا!مرا!تماشرةا!اقعهاالمياهتسحصالقمرحادلية

*---صص**--

/**

لم"

لم!!13.ئرلممر!!1"7القمرا!لمالقمر

3--ص---أمى--العمحححا---------لا-ص!احسحى--ا-/7ص!اححعحى-ء--أ-ا

فيالف!ر؟اغصهـا"أائح!را%

،3-----+--المداحاء!إرشماتالمداط(ءث!-اعح!اى!--المد

الحرر!خ!اررهـرراض-خ،اصلى!ررض-راصص

الحخةوفيأضممراتحتماشرةيحدتاللد

الأرصرادخصوعدما،الأرصام!للةالمقا

لياطديحدتأعا،5المربالوقعي!ي

ضاسهحيمس!ص.سالى!مطقة

التامالملى

احهحمحراحد!:دلححدعدمالحد!التامالمد

ي!صودالدياطدحيحدتالقمرياحدإ-قوغمع

يرابثاهدايحدت؟،العاديالدسأعلىعادة

ا!صهـلدرااي!صدعدماالشهر!ىمرتيرايد

ص11-حت،لدلحداالقيرءررععدما1
ي!!مريمغ-و!-

مس!هوكمااخكصر!،ا1الأرصال!!إماالح!!دلك

.ا!اذرصايقاطةالحهةفيأواض-،لي

1فص

-لمخز

-لمخضير

1حلالمضرر

فيو

:جمحدتالمدكفعبالأرضتدوروعندما

لعدالححار.علىم!!ادشاكأالحرر

هـ6ضا!سسس!بسا-كأامدحد:!

افىهـهـشيتا.ححدتدقيتصة31شساعات

لعد!را!سيسكوصانفييحدتالتالياللد

حدوتم!دقيقة25وساعة12اليص

ارتدقداكآلدالأرصوت!صد.الأوأ!ااطد

56.تحركقليالقمرويكون5186

المحاقىوالجزرالملى

حد!ب!صدعدمابحدتالمحاقىوالجزرالللى

ويكورا!مر.احد!معقائمةيةرا؟فيالشمس

العادياطدسارت!طعاأظ!اهـطا!ةهدهياطد

يكورحيحماالتعو،!يمرتيرايحهيحدتر

!ميالأحير.ارلعهأ"ا!الأرارلعهمرفهـبئااتحمرا

!ما)الأرصاحهةديالقمريصححيالوقت!!هدب

،دلةسالمفا.!ءفيأو-(إاشيهـب!هو

لأرص!ا

-ك!ك!

ع-مم!6حا!ى
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وعند.الانخفاضغايةفيجزرثمبينهما،قليلامنخفض

خليجامتدادعلىالمناطقوبعضألاسكافيميشيلسانت

الواحد.اليومفىجزريتلوهواحد،مديحدثالمكسيك

المدحالاتحدوثبقلةالمتوسطالأبيضالبحرويتميز

والجزر.

فيوالجزرالمديشبهوهوالهواء.فىوالجزرالمد

الأرضسطحعندالمدممرعةتصلإذالبحر،

منوهوالقمريةالرياحالمدهذاويسمى.كماساعة.،.8

التعرفويستطئالعلماء.لهنشعرلاإننابحيثالضعف

للطقس.الإحصائيةالمعطياتتبايندراسةخلالمنعليه

الهوائيوللمديوميا.مرتينالهواءفيوالجزرالمدويحدث

.البحريالتامالمدفيالحالهوكمامرتفعةمستويات

الشرقونحوالصباحفيالغربباتجاهالقمريةالرياحوتهب

المساء.في

بمالمحيط،خليج،فنديالبحربمشاطئأيضا:انظر

الموجة،العاليةالمدموجةالبحر؟مستوىبمالطاقةمخزون

المدية.

الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.صالحمدائن

العربية.

الحبر.انظر:ا.المداد

يتحركالذيالصناعىأوالطبيعيالجسممسارالمدار

الفلكعلمفيالمدارمصطلحويعني.مركزيةقوةبتأثير

سيطرةتحتحركتهتكونجسمأيمسارمحددةبصورة

الجسمالفلكعلماءويمسميآخر.جسمجاذبيةشمد

فالقمر.الثانويضخامةالأقلوالجسمالأساسىالأضخم

وهوالألمساسيالجسمفلكفييدورالذيالثانويهومثلا

وهوالأساسيحوليدورثانويبدورهاوالأرض.الأرض

تما3قالعس----7حسم-تافواى-3-إ--

ناقحروقالع

حلا!!يافر!!لأييهتي!برس

كطئر)كد

قطعايكولىأديمك!أساسيحسمحوليدورثانويجسمامدار

.أعلاهالمحططفيمب!هوكمارائدا،قطعاأومكافئاقطعاأوناقصا

المطلوبةبالسرعةوصلتهاالانويالجسمسرعةحسصالمتص!!تححدد

الأساسي.الحسمم!للتحرر

للأرضثانوياتتصبحأنالفضاءلسفنويمكن.الشمس

والشمصر.للقمرتوابعأوآخر،كوكبأيأو

الجسمجاذبيةتأثيرضمنالثانويالجسمومدار

والمدارات.الناقصالقطعيدعىمغلققوسهوالأساسي

الإهليلجيةالمداراتوفي.الحدوثنادرةال!شاملةالدائرية

الناقص.القيممركزفيالأساسيالجسميكونلاالشكل

بعضفيالأساسيمنالثانوييقتربلذلكونتيجة

النقطةوتدعى.أخرىأحيانفىيقتربمماأكثرالأحيان

منهايكونماأقربالتائللأرضالثانويفيهايكونالتي

وبالنسبة.الأوجفتدعىنقطةأبعدأماالحضيضالمدارفي

نقطةالمدارفينقطةأقربتدعىللشمسالتالغللثانوي

الذنب.نقطةنقطةوأبعدالرأس

كيكافيةسرعةيكتمسبأنالثانويللجسميمكن

سرعةحققفإذا.الأساسيالجسمجاذبيةتأثيرمنيهرب

القطعيدعىمفتوحاقوسامدأرهيصبحهذه،الانفلات

لعمرعةمنبأسرعالثانويالجسمتحركوإذاا!لكافئ.

القطعيدعىانفتاحاأكثرقوسايصئمداره،الانفلات

الأرضحولمدارهاتغادرالتيالفضاءوسفينة.الزائد

سفينةتنطلقزائد.قطعذيمدارعلىالدورانتبدأ

الشمسيةالمجموعةداخلأخرىكواكبإلىالفضاء

فيالمداريتعدل.المساعدةالجاذبيةمساراتمستخدمة

وأثناء.الكوبمطمنالفضاءسفينةشيهاتقتربمرةكل

الفضاءلممفينةالجاذبيةشديحرفالعابرالاجتياز

وقد.!شزورهالذيالاخرالكوكبنحوويوجهها

المساعد،الجاذبيةمسار2فويجرالفضائىالمسبارا!عتخدم

عامفيالمشتريالمسبارزارفقد.كواكبأربعةلزيارة

زحلكوكبنحوجاذبيتهمجالحرفهثمام،979

بدورهزحلووجه.أم089عامفيإليهوصلالذي

.أم869عاموصلهالذيأورانوسنحوالفضائيالمسبار

فيإليهوصلالذينبتونباتجاهالمسبارأورانوسوحرف

.أم989عام

الففماء.رحلات،الكوكبالقمر؟أيضا:انظر

!ضافيقيالحدوديتتبعوهميخطالجديمدار

خطجنوبالأبعدالحديحددوهو،الأرضمنالمدأرية

مدارويقعتماما.عموديةالشمستظهرحيثالاستواء

الاستواء،خطجنوب27523عرضخطعلىالجدي

فىظهراالجديمدارعلىالعموديةالشمسأشعةوتسطع

شهرمن22أو12يوموهوالشتويالشمسانقلاب

ديسمبر.

والأرجنتينتشيليشمالىالجديمداريعبر

قارةوفي.الجنوبيةأمريكافيالبرازيلوجنوبي،وباراجواي



السرطانرمدا466

إشريقيا،وجنو!وبتسوانا،ناميبيا،الجديمداريعبرإفريقيا

اجا.أ!شرااسصأأوعبرأيضايمر!صماومدغشقر.وموزمبيه!

الأرضى.العالم:انف!إ

حزامعنالجنوبيةالا!شواثيةالمناطوتالجديمداريفص!ط

أإالإتيخيةافيالجديكلمةوتشير.ألمعتدأطاالجنوب

.بالجديفةالعررالأنرا!ااعلامةتمث!!أضياأضجومامجموعة

مباشرد.حصةأح!صاهذهتحتالقصودالجدييممدار

الم!اطق.،اريةالمد:أيضاالظر

أ!يةأحشمااالحد؟ديتتتت؟هميحصأاووطن!ار

الأبعداالحدالحصأهذايحددالأرضر.امنالمداريةأطمسطقة

مباشرفى.ديةعموأحشمحياأتضهرحيثا،!شواء1خطأ!ضعما

حصأأ!شما23!27عرص!خصأعلىالسرطانمدارويقع

اشسرصاانمدارعلىعموديةأحشمساأشعةتحولىالاستواء.

من12أو02يومهور،أصيفياالشمسانقلابيومظهر

بانحراثالسرطانمدارموقعتحديديتمويونيو.شهر

.أصشمص!الحومدارهاسصاعلىالأرضامحور

اطناحاتذاتأجلادا!هـتهـصأحمعرطانامداريمر

يعى5شولا5ظور!داب!-ويررأط!صسيكافيعبرالختلفة

وشمافيأ!سعودية،اأ!هـ!يةااحملاصةوال!صرىأ!محراءا

أعادئالمجعبهـامحيصأصماأ!م!!.اوجنوبيالهند،و!عط

الأرضى.العالم:انف!إ.مباشرةأس!%رىاهاوايجزرشمال

وأه-.البروخداشةصبةصوإلىتشيرالسرطانوكلمة

لموقعهنسبةحصانالخريمهآعلىنأحسرصاأامدارلمو!علاقة

ألملاحفأاأطضخصرأضسبةلاو.أ-رطاناكوكبةتحتالمباشر

27523زاويةعلىيظهرا!أصثسماانج!افإنالسرطانلمدار

الأفةط.افوت

المناطق.،اللدارية:أيضانظرا

ظهرتاتجاهاتإدىيشيرثمصمد!أالئحويةالمدارس

بعضفيمناهجهافياحتلفتأمحرلي،االنحودرا!عةفي

عربيباقليمامنئهاا!اهص!!واهـتبصأ،أغرعيةاأضحويةاالمسائل

أ!صفة،امدرسةوأصبصرد،امدرسةهماكفكانت،معين

دلالةالم!صانيالأرتباطاأ!داي!شوأءه!!ذا.رلغدادومدرسة

علىيطلقوال!اأغدماءاأنأجاحثينالعضويرى.خاصةعلمية

!ثرؤلم،مدرسةح!لمةأعمديماأصحوافيالخلافمسائل

ال!ضفيةالمدرسةمصطلحود!،البصريةالمدرسةثمصصل!أعنهم

البصرين،مذهب:قوأكممنشىهـأوأص!سنابغدادمدرسةولا

فيوردوربما،البغداديينومذهب،الكوفيينومذهب

!ميبويهومذهبالفراء،ومدهم!،الأخمشامذهبقوأ!:

المدرسةلفظاستحسنواالمعاصرينأنغير.ذلكوغير

فياستعاروهاكما،المحويالخلافمادةفيهافا!عتعارر

بنأوسعندأغصيدةابناءعلىفأطلقوا،أخرىأدبيةمسائ!

غيرهعندعمايختلف!خاصاجناء-أ!ا!تاسبماعلىحصهـ-

بعضال!صطلاخشيالنهيجهذااستصهـأر-الحاححلي!!من

الأدبعنقيلوه!!ذا،الديوانمدرسةفكانتأجاحت!ت،ا

فيالمهجرأدباءبينالكبيرالخالأفص!اشغ!اعلىالمهجر،شي

ية.أنح!صازعهمامنا

شيالمعاصرونالباحثونأجهإماذهبهذاصزأع!

نحوفياللدرسةمصطدحفأثبتواأضحاة،اوأححواتارت

غيراوبغدادومدرسة،الكوفةمدرسةمثده5،أجصري!ا

جمهرةلاتجدأضحويااكتراثفيتمص!!ح!تألكعير.دالمث

أصولفياختلفواقد-عيره!اوصوب!ترلسري!!3أضحاا

ولكنهم،متعارضةأف!صارمنهؤلاء!يسصلةأنما11،15ححذا

فكان،والتأويلبالتعليلتتصلعرعيةمسائ!!فياختلفواقد

،آضمذهبأوطريقةوالأوأسك،مذهبأوطريقةأعؤلاء

بينكانكماوبصريبصريب!تالأختلافاي!صتوقد

وافققدبصرياتجدأنتعدملارآحر،صوفيوكوفي

أع!صس.اصدأ!كو،ال!ضفي!!

الخلافعنالكلامفي!ضيرافتردمذهبصلمةأما

مذهبقالوا:كماالبصريينمذهب،أ!نشيقوي،أخحوا

مذهب!صلمةتطلقوقدالبغدادل!ن،ومذهب،الكوفيين

مذهبفقالوا:أضحاةاأحدعليهاساراقييشةأ!ااعلى

كذا.والفراءالأخفشمذهبقوأ*ا:أهصذا،سيمويه

فيللبحثتعرضتالتىالتراثأس!ضباطتصفحو

المدرسةمصصلحأمنخلوهآيلحظ،أضحاةواالنحوتمتار

،حدةعلىعصرحلأ!لماءمحموعةأخبارايجدأحخهر

فيأطكلاميفردبابانجدمثلاالنديملالنالفهرستففي

آخرولاباأجصرينن،امنواللغولنالنحولينوأخبارالنحو

لأخبارثالثاباباثم،ال!صفيديئواللغوي!تالنحوي!تالأخبار

وقدالمذهب!ت،خلطممنواللغوي!تالنحوعلماءمنجماعة

نأعلىبمالبغداديين.أسدارس!تاعندالأخيروناهؤلاءعرف

البصري!تأضحوييناالأخبارحصتاباأفردأسسيرافياسعيدأبا

بنمحمدبكربأبيوانتهاء،أسدؤلياالأسودابأبيبدءا

علىلنمحمدبكروأبياشسراخ،بابن!اطصهـوأصسريا

النحو،عنهماأصمميرافياأخدأصلذينابمبرمادالمعروف

أستاذيهطبقةفيأنعلىونصسيبوول،كظبقرأوعليهما

لنلكرألوأمموشي!ت،ابعلمأجصرييناعلمخلطممنهذين

.الخيا!أبنب!صوأبوشقير،

اللغويعليبنعبدالواحدالصيباأبوآافعندماو

لعلماءعرض،النحويينمراتبفيحتابههـ(35أ)ت

أبيمنلدءاوالنحو،باللغةاشتغلوا!تالتلاثةالأمصارا

منوالنحوينأصلغوي!تاوبعض،عنهأخذمنوايلأسود،ا

منفرغإداحتىعنوانا،لذأكيعقدأندونالبصري!ت،
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فيمنالناظرلكشالكودظ،لعلماءباباعقدالبصريين

البصريينالعلماءبعضيرىالكوفيينضمنسعلكهم

ترىالمثالمحبيلوعلى،المجموعةهذهخلاليسلكون

يردلمولعلهالمبرد،العباسوأباالمازنيعثمانوأباالجرمى

الكسائي،بعدال!ضفةلعلماءباباذلكبعدفعقد،ذلك

لعلماءالأخيرالبابخصصذكرهممنفرغإذاحتى

بغداد.

،طبقاتفيواللغويينوصإلنحويينفقد،الزبيديأما

عشرإلىوصنفهم،البصريينالنحويينبطقاتفابتدأها

الكوفيينالنحويينطبقاتإلىبعدهاوانتقل،طبقات

سبعفكانواالبصرةللغويعادثم،طبقات!ستفكانوا

ذلكبعد،طبقاتخمسوهمالكوفةفلغوي،طبقات

المصري!ت،واللغويينالنحويينلطبقاتأبواباخصص

واللغويينالنحويينثمالقرولين،واللغويينفالنحويين

الأندلسبن.

كلاستقلالالمحدثينبينشعاعفقد،حالكلوعلى

ونحاتها،علمائهابينشاعبمذهبال!مصارهذهمنمصر

مدرسةعنكتابفهناكأخواطؤ،اهذافيالكتبوألفت

الدكتوروصنف،النحويةالبصرةمدرسةعنوآخرالكوفة

الج!دفيهأجم!!النحويةالمدارسفيكتاباضيفشوقي

فابتدأهفيها،نابهةشخصيةوكلمدرسعة،لكلالخصبة

النحوأصولوضعتالتيهيلأنها؟البصريةبالمدرلمسة

تاليةوثمرةلها،فرعهىفإنماسواهامدرلحمةوكل،وقواعده

هوالفراهيديأحمدبنالخليلأنإلىوذهبثمارها،من

النحوولعلم،النحويةالبصرةلمدرسمةالحقيقيالمؤسه!

أقرأالذيفالأخفشمعيبويهتلاهثم،الدقيقبمعناهالعربي

المازني،بعدهجاءثم،والكوفةالبصرةمنلتلاميذالنحو

النابهين.البصريةالمدرسةأئمةآخروهوالمبردفتلميذه

الكسائيعندمتأخرافبدأال!ضفةمدرسةنشاطأما

الكوفةفييستحدثاأنالفراءوتلميذههواسعتطاعالذي

فيالاتساعحيثمنخاصةبطوابعتستق!!نحويةمدرسة

المصمطلحاتووصلعض،وقبضهالقياسوبسط،الرواية

بعضوإنكار،العرببعضتخطئةفىوالتوممع،الجديدة

.الشاذةالقراءات

آراءمنالانتخابعلىقامتفقدالبغداديةالمدرمعةأما

للاجتهاد،الأبوابفتحمع(الكوفيةو)البصريةالمدرممتين

هذهعلماءيتخلصولم.المبتكرةالاراءإلىوالوصول

وأ،السابقتينالمدرستينإحدىإلىنزعتهممنالمدرسة

،الأخرىالمذاهبإلىميلهممنأكثرمناهجهاإلىميلهم

عنهما.الاستقلالإلىأو

القرنمنبدءاالأندلسيةالمدرسةذلكبعدظوتثم

علماءهماأنإلا،المصريةالمدرسةومثلها،الهجريالخام!م!

ولمبغداد،أوالكوفةأوالبصرةلعلماءتابعينإلايكونوالما

.الفروعفيالاجتهاديتجاوزوا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

احريةااللعةبكرأبو،سراجالنسعيدالأحمحش،

المبردسيبويهلح!يدعبدا،الأخعش

النحوي!تمراتبواللغويينالمحوييرطبقاتعلىالأحفمثر،

اسحوازكريابوأالفراءأحمدلرالحلي!!

ئيالكسادريداب!

التيالمناطقهيالمداريةالمناطق.المئاطو،المدارية

خطوجنوبشعمالكم2)057حواليضمنتقع

ومدارالسرطانمدار،الوهميانالخطانيشكلالامشواء.

2732خطهوالسرطانومدار.المداراتحدودالجدي

2732خطفهوالجديمدارأماالاستواء،خطشمال

مناطقأبعدالخطوطهذهوتحددالاممتواء.خطجنوب

أشعةت!ضنأنيمكنحيثوالجنوبيةالشماليةالأرض

أكلبفيالحرارةدرجاتوتتراوح.تماماعموديةالشمس

فالأماكن.العامخلالوحارةدافئةبينالمداراتمناطق

أشعةلأن،حارةس!إلبحرمستوىمنالقريبةالمدارية

وتتسببالظهر،أوقاتفيعموديةيومياتسطعالشمص!

المائلة.بالأشعةمقارنةالمرتفعةالحرارةدرجاتفيبالتالي

كميةلأن،المداراتفىكثيراالحرارةدرجةتتغيرلا

خطففيلاخر،موسممنقليلادختلفالنهاريالضوء

فيأمايوميا،مماعة12نحوالشمستسعطعالاستواء

ساعات01بينمايتراوحالنهارضوءفإنالمداراتأطراف

نجدولذلكصيفا،يومياساعة13حواليإلىشعتاءيوميا

فتراتبعضفيباردةالمداراتأطراففيتقع!التيالمناطق

المناطقتلكمنأبردالمرتفعةالمداريةالاماكنوتعدالشتاء.

تنخفضالحرارةدرجةلأنالبحر،صعطحمستوىمنالقريبة

.م003ارتفاعلكلم52حوالى

وجفافأمطارمواسمالمداريةالمناطقمنلكثير

تهطلالاستواءخطمنالقريبةالأماكنفأغلب،محددة

الغاباتوتغطيهاالمواسمكلخلالكثيرةرأمصدإعليها

اتجهناوإذا.المطيرةالاستوائيةالغاباتان!:.الاستوائية

بالقصريتميزانمولعممينأوموسمانلاحظجنوباأوشعمالا

الأضعجارغاباتالمناطهتهذهفيوتوجدسنويا.والجفاف

التيالمناطقأما.الجافةالموأسمخلالأوراقهاتتساقطأضيا

التيالسافانامناطقفهيالاستواءخطعنفأكثرأكثرتبعد

إفريقيا،بمآسياانظر:.متفرقةوشجيراتأشجارمنتت!صن

اللاتينية.أمريكا

مداربمالجديمدارالسافانابم،الدغلأيضا:انظر

.لسرطانا
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إندونيسيا.مددأكبرورالعةسومطرةمدنأهمامنار!

تحاريومركزأجة،أحشمااسومطرةمقاطعةعاصمةومدا!

مدا!تتع.نسمة1)لاأ5)067سكانهاعددمزدهر.

ضفافعلى،سومطرةلحزيرةالشرقيالساحلمنبالقرب

ديلي.نهر

ما،حدإلىمنحدرةمسطهقةفولىمدانتقع.ا!لدينة

التجاريوالحي،م51بمقدارأجحرا!عطحعنوترتفع

منلالقربيوجدكما.المدينةوسطفييوجدالنشط

أصق!!الرئيسيةأخقلاخطوطمواقص،المركزيالسوث

فنهرأخرديةاأصضفةاعلىشيقعالأورودياالحيأما.الركا!

علىالأشجاراانتشاروبالاتساعشوارعهاتتميز.ديلي

أحشممرارتححباضلي!رجداضحماوبعضهاجوانبها،

.الطرقبعضفيتماما

رايامسجداهشاهدأجملمن.السياحيةالاماكن

صىالإطلا!اعلىاطمساحدحبرأوهوالكبير(،أسسجد)1

شارخمنأخربيأ!رهـااأقصىشىويوجد.سوموة

هذابنىوقد.مدانمدينةشوارخأطولسيسنجامانجاريا،

ي!صنأنأرادحيث.أصسابتيم!اديليسلاط!تأحدالمسجد

المسجدحوليوجد.إندونيسيافيالمساجدوأجملأكبر

أما.الارتفاعشاهقةمئدنةوله،ونافوراتفسيحةحديقة

الجايم،منبالقربفيقع!إمومإستاناالسلطانقصر

أكبرحصذلكبهاويوحد.شيهيعيشونأحفادهومازال

أح!صيسةاتتبعونيسيا،إندرفيالبروتستانتيةالكمائس

معبديوجدصدأسكوشخص!.الألفيوتتسعالباتاكية،

صيأ!ميحيةااهعابد!مرأمنوهوتيمور،جوننجفيهارا

!نما،محباريزانثيتبومتحفيضماكماإندونيسيا.

.سومطرةفيالقبليةالحياة

المناطة!سكانمنكثيرامداناحتذبت.السكان

هناكالملايود!ت،الأصلي!تأسمكاناجانبفإلى،المحيطة

مدالث،مدينةوجنوليغربيمنالنازحينالباتاكمنس!!ان

ويقطن.جاوهمنأغادميناالمنان!صابوقبائ!منوكذأسك

.التجارةفيمعظمهمايعملالصيني!ت،منكبيرعددمدان

اليومية،الحياةفيالمستعملةأطغةاهيالإندونيسيةأطغةوا

أيهـمدادشيلدر.الأصلي!تاأحس!!اناالملايويينلغةوتشابه

أنور.تشاري!وهوف!تالمعروالأندونيسي!تاالشعراء

ومنمهما،تعليميامركزامدانمديمةتعتبر.التعليم

وكلية،سومطرةشمالجامعة،أجةالعاأضعليميةامؤسساتها

وفرع،الإسلاميةلعمومطرةشمالوجامعة،للمعلمينمدان

النصرانية.نومنسنجامعة

المناطقإحدىقل!فيمدانمدينةتقعالاقتصاد.

الذيديلىتبغمنتجاتهاأشهرومنالإنتاخ،غزيرة

أنواعالأجودكغلافالملدانمنكثيرفييستخدم

بمظاهرترحرحيث،والسياحةأطتحارةص!!-هـشصانيسيهاشإسدمدالت

اعاطة.ااضنماشسهاأجادا

طولعلىصغيرةمناطقفيتنموأضبغاوأشجارالسيجار.

التبغ،لبحوثمختبرمدانفييوجد.ديلينهرضفاف

وزيوتمانيلا،قنببالمدينةالمحيطةتنئالمزارعكما

حولفتوجدالشايمزارعأما.والسيزال،والمطاطالنخي!!،

أكم03حواليبعدعلى)سيانتو(بيماتانغسيانترمنطقة

بوكيتلمنطقةالفسيحةالتلالمنالشرقيالحنوبإلى

بإنتاجالساحلامتدادعلىالمزارعونيقومكما.باريزان

الهند.جوزلب

المنتجاتهذهلكلتجاريامركزامدانمدينةتعد

المعلبة،والأغذيةللسميجمصانعبهايوجدسما،أشراعية

فيالمستخدمةأسلالاتمتنوعةوورش!،طالمصاأومصانع

بعدعلىفتقعالصناعيةالمناطة!أهمأما،الزراعيةالمناطق

المدينة.وسطمنكمأ.

شماليفيالنفطحقولتموينمركزهيومدان

يوجدالمدينةغربيشمالكم42مسافةوعلى.سوموة

إندونيسيا.فيالموانئأنشطمنوهوديليبيلاوانميناح!
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شمالفيوالاتصالاتللنقلالرئيسىالمركزمدانتعد

مدينةوبينبينهاالحديديةالسككخطوطفتربط.سومطرة

ومدينة،الجزيرةمنالشمالأقصىفيأكيباندا

كما.الشرقىالجنوبفيبراباتورانتوبيماتانغسيانتر،

،سومطرةشمالأنحاءشتىإلىمدانمنالوقتمتد

إلىبالإضافةهذا،الدوليبولونيامطاركذلكبهاويوجد

إلىالقادمينالسياحلدخولالرئيسيالمدخلتعدالمدينةأن

.وسنغافورةماليزيامنسومطرة

السنينمئاتمدىعلىمدانظلت.تاريخيةنبذة

الاثارعلماءعثرفقد،المنطقةفىالتجاريةللأسواقمقرا

الثالثالقرنإلىتاريخهايرجع،تجاريةسوقبقاياعلى

فى،الميلاديينعشرالخامحه!القرنومنتصفعشر

تحتالمطمورديلينهرفروعأحدعلىالوأقعةكيناكوتا

مأ085عاموقبل.بيلاوانمنكم2بعدعلى،الطمي

.الصغيرةديليلسلطةالم!فيالمتنزهبمثابةمدانكانت

جاوهمنهولنديمزارعحصلأم،863يوليوفي

علىالتبغبزراعةترخيصأولعلىنينهايجاكوبواسمه

عاملهمحصولأولبتصديروقام،ديلينهرضفاف

الإندونيسيالتبغشهرةعمتماوسرعان.أم86ء

بالمنطقة.لهامزارعبتأسيصشركاتعدةفقامت.العالم

أضعافثلاثةتصدرديلىكانتأم619عامحلولومع

مدانأصبحتذلكبعدتقريبا.التبغمنجاوهتصدرهما

فيالهولنديةالمستعمراتمقاطعاتلأهمالتجاريالمركز

السكانعددازدادأم039عامبدايةومعالهند.شرق

نسمة.77).00إلىليصل

.سومطرةأيضا:انظر

علىتقوم،التطبيبفيطريقةا!غالرةالمداواة

التيتلكعنتختلفالجسدعلىتأثيراتإحداثمحاولة

عبارةاستخدام،الأحيانبعضفىويساء،.المرضيحدثها

الطيةالممارساتجميعبهايقصدحيثالمغايرةالمداوأة

وتخفيفايلأمراضلمعالجةوالجراحةالتطبيبفىالمستخدمة

.الالام

بالمثل.التداويأيضا:انظر

تعيشبطةوهيالبدبولببطأيضاوتعرفالذوومدلية

نصففىوجودهايكثر.طويلذيللها،العذبةالمياهفي

آخرنوعأيمنأكثرالأرضعلىوتتجول.الشماليالكرة

أمريكافيالذيلمدببةمنكثيروتتخذ.المائيةالطيورمن

بعضهاويطر.اليوكونوإقليمآلاسكافىأوكارهاالشمالية

إلىيعودثمأوكار،فيليهجعاسيافيسيبرياشرقيإلى

الشتاء.لقضاءالشماليةأمريكا

الطائرسمىوقد.الشماليالكرةنحصصعدبةمياهبطةالذيلمدببة

المدبب.الطويلذيلهلريشالاسملهدا

علىأبيضخطمعبنيةورقبةبنيرأسالذيلولمدببة

وذيلأبيضبصديىرماديوالذكر.الرقبةمنجانبكل

علىالزاهيالأخضرالريشمنرقعةجناحوبكلأسود.

كلعلىبرونزيةرقعةذاتفبنيةالأنثىأما.أطرافهامتداد

خطوللذكور.أزرقرماديمنقارالذيلولمدببة.جناح

المهمة.الصيدطيورمنالذيلومدببةالمنقار.أعلىأسود

الكريمالقرآنممورمنالمدثرسورة.سورةالمدتر،

.والسبعونالرابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

ا!لدثرتسميتهاوجاءت.ايةوخمسونستآياتهاعدد

وورو.الرسولشخصيةمنجوانببعضعنلحديثها

المتغطي،بمعنىالمتدثروأصلهاالدثار،لابعي!والمدثر

51ونادحراءجبلعلىكانحينماض!ل!!للرسولوالخطاب

جابر،حديثفيكما،اللهرسولإنكمحمد"يا:الملك

جبريلفنزل"،دثروني"دثروني:فقالخديجةإلىورجع

المدثر".أيها"يا:وقال

بأعباءبالنهوضظ!تالرسولبتكليفالسورةابتدأت

الكفار،وإنذار،ونشاطبجدالتبليغبمهمةوالقيام،الدعوة

وتهددتنذرالسورةمضتثمالفجار.أذىعلىأ!مبروا

من،فيهلهملاراحةشديدعصيببيوم،المجرمينأولئك

يوميومئذفذلكرز"الناقورفينقرفإذا)والشدائدالأهوال

تحدثتثم.8،1-المدثر:يسير!غيرالكافرينعلىيرأل!عسير

الذي،المغيرةبنالوليدالفاجرالشقيقصةعنالسورة

ارعام!سلفيولكنه،اللهكلامأنهوعرفالقرآنسمع

البشر.تعارفهالذيالسحرقبيلمنأنهزعم،الرئاسةوحب

وعنالكفار،بهااللهأوعدالتىالنارعنالسورةتحدثتثم

أهلها،بتعذيبكلفواالذينوزبانيتهاالأشداء،خزنتها
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رأقسمتأحدد.اذأ!تخصيصم!والححمةوعدده!ا

جهنماأنعلى،وبجائهوالصبح،وضيائهبالقمرالسوره

تحدثتثماأطبشر.نذيراجاءتالتىالعظامالبلاياإحدى

فى:المجرم!تاطزمني!ب!!يجريالذيالحوارعنالسورة

سبلبيانأحسورةاوختمتالجحيما.دخولهممحبب

.اللإيمانعنالمشركينإعراض

القرآلىايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:ان!

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

الأنددسفيالإسلاميةالحضارةانظر:.المدجدين

أصة(.صهـلاسقو!العدالمعر!!ىالإسلامية)الحضارة

اعركأ(.االشصاضر)أىالشعرالظر:.ا!ح

أ!طيتيناإفراتزصدصأخرىمادةأعقارا!لمدر

صورالجلو:محلوا!الاءمت!!الوادبممنوللكثير.للبول

علىأطبوأ!مدرتأثيراطعدنيةألمياهواوالقهوةأصشايوا

الكلى.

الأمراضمنحتيرعلاخفىأجولامدراتوتستعمل

مثل،كبيرةبصورةأجولاوتدشة!إفرازعمليةفيهاتتأترالتى

تستعم!!أنهاصما.أ!سمومابسببال!صلويالفشلحالات

فييحدثكمااشائدةأصسوائلامنالجسملخليصفى

ال!ستسقاء.حالة

س!!انهاعدديبلعمأعسد،امدنحبرياترابعة!راس

الحضريةاهنصقةس!صانوعددنسمة.973ء).28

علىتربومساحةعلىتمتد.نسمة361،ء.468

تمتلحهتجاريامركزاالأط!ادي!اختبمدراسجورجسانتظعة

.أم056عامإلىاجاءاهداتمتاريرحع.الشرتيةالهندلتر!صة

فيالأماالحامعةوتعد.أم857عاملمجوناضيصااأنشأهامذرال!جامعة

ساد".تامما:أ،ية

أنهاكمانادو،تاميلولايةعاصمةوهي2،كمأ03

سكانومعظم،للولايةالتجاريوالمركزاشئيسىالميناء

ينحدرونالذينالدرافيدي!تمجموعةإلىينتمونالمدينة

آلافمنذالمتوسطالأبيضالبحرلمم!طنأصولمن

لأبحاثرئيسيامركزامدراسجامعةتعذ.اسسن!تا

الس!!انومعظم.أغلسفةواأ!يزياءاشعلومالنباتأمراض

اللغةبجانبتاميلأنحة:يت!طمونأعند:لصاص

منمجموعاتبالمدينةيوجدكماتليجولغةوالإنجليزية

.والنصارىالمسلمين

المحلىاقتصادهـاالنسئفىصناعةعلىمدراسرتعتمد

وتجميعالكهربائيةالأجهزةوصناعة،الجلديةوالمصنوعات

مدراسوتصدر.والمطاطالأسمدةوصناعةالسيارات

مدراستعتبر.والقمحوالآأ،توالفولاذ،والحديد،القطن

للسفرياتدوليمطاروبهاالهندفىالمهمةالموانئمن

الحديديةالسككرئاسةوبها،المجاورةوالأقطهارالداخلية

الوزيرشؤونهاويدير،أ!لايةاحاكمومقرالجنوبىللإقليم

.البلدياتمؤسسةبمساعددالأوأ!ا

)ا!دار!(.المطار:الف!إ.لمدرجا

)الترويح(؟القديمةروماانظر:.الرومالىالمدرج

.الكولوسيوم

)صورة(.الكودوسيومانظر:.الئلا!يةالمدرجات



فيدرسايتلقونالأطفال.الروفمة

العربية.اللغة

قطر.دولةفىدراسةحجرة.الابتدائي

ثا71المدرسة

السعودية.فىدراسةحجرة.المتوسط

بالسعودية.ثانويةمدرسةفيدراسةحجرة.الثانويةالمرحلة

فافالمتوسطةالالتدائيةالمرحلةثمبالروضةعادةيدأالتعليممراحلسلم

العد.مسؤوليات

رسمةلمدا

وتوصف.والتعليمبالتربيةالنشءتزودمؤسسةرولا!

ليتعلموابانتظامالطلبةإليهيذهبمبنىبأنهاعموماالمدرسة

الاجتماعيةوالدراساتوالعلوموالرياضياتوالكتابةالقراءة

الوصفذلكعنالمدارسبعضوتختلفوغيرها.

ممنالأمشراليين،الأطفالمنعددهناكفمثلا،بمالأساسي

يتم،مدينةأيةعنبعيداالأكنامتربيةمحطاتفىيعيشون

يتحدثوالتلفاز،الإذاعةبوساطةبيوتهمفييومياتعليمهم

ويتحدث،للإذاعةاستديوفيوهمبعدمنالمدرسونإليهم

المعاد.للحديثإذاعينظامطريقعنمعلميهمإلىالطلبة

الطلابإليهيذهبمدرسيابناءليمستهذهال!اءومدرسة

فعلا.المدرسةمقامتقومولكنها،للتعلم

.بالرياضسعودالملكجامعة.الجامعيةالمرحلة

لتحملاليومأحيالتأهيلالمدارسمهامومن.الحامعيالتعليمثملثالوية

لاقدأطفالآتضمالحضانةمدرسةأوالأطفالومدرسة

عنماذاولكن.والحسابوالكتابةالقراءةمواديدرسمون

نسميهاأنالملائممنهلالكبار؟بهايلتحقالتيالجامعة

مدرسة؟

فإنه،الناسمختلفددىبا!لدرسةالمقصودنفهملكي

التالية:الستةالأمشلةعنالإجابةالمفيدمن

السلمعادةتكونالتيالدرأسيةالمستوياتما

التىالدراسيةالموادما؟التعلميتممكانأيوفي؟التعليمي

المدارسإليهاتحتاجالتىالأشياءما؟المدرسةفىتدرس

الذيمنواخيرا،؟المدارسفىالعامليننوعيةماالختلفة؟

ويمولها؟المدارسهذهيدير
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الدمليميالسلم

والمدرسة.العالممستوىعلىالتعليمبدايةتتشابه

مبادئبتدريسالمعنيةالمؤسمسةعادةبهايقصدال!بتدائية

والتارلوالعلوموالجغرافياوالرياضياتوالكتابةالقراءة

،عادةالأطفالفيهايتعلمالتيالمدرسةوتعرف.الدينية

وعندما.الأساسىالتعليمأوالابتدائيةأوالأوليةباسم

ينتق!!،الابتدائيةأطدرسةامنالثامنةأوالسادسةالسنةتنتهي

ماأجاغار.الانويةالمدرسةإلىأحاديةاالأحوالفيالتلاميذ

وأالمتوسطهمامستويينإلىمقسماالثانويالتعليمايكون

.والثانويالإعدادي

تتراوحوأعمارهمأخانويةاالمرحلةأنهواالذينأسشبابوا

دراساتمواصلةإلىويتطلعونعاما،أ9أو7بين

تمثلالتيالعاليالتعليممؤسساتإلىيذهبون،متقدمة

عادةتسمىالمؤسساتوهده.للتعليمالثالثالمستوى

المتعددةال!ظياتأرالعليا،المعاهدأوالكلياتأوالجامعات

عليهيطلققدبعضهاوأ!-،الأكاديمياتأوالتخصصات

مدرسة.اسمأحيانا

أ!أ!لأطفاخاصةمدارسا!أرروامنعددفىوتوجد

يسببمماأسب!-،اأوأصمماأوأسصرافقدانبسببالمعاقين

الأسبابنمعاقووهناك،أضعليماعلىمقدرتهمتدني

الذينأصلطهلبةالخاصةالمدارستفتتىأنويم!ش.أخرى

وأالعلومأوالموسيقىأوالفنفيأجةعاقدراتلديهم

حفانةمدارسالمجتمعاتمنعددفىويوجد.المسرح

الذينللأطفال(المدرسةقبلما)مرا!صفأطفالوريا

.سنواتوستسنت!!ب!تأعماره!اتتراوح

التعليمشعارتحتبرامجالعالمدوأ!منكثيروتقدم

التيالمدارس!إلىأممبارالحضورالفرصرتهيءالحياةمدى

اهتماماتهممعأو،واحتياجاتهمأعمالهمطبيعةمعتتماسب

وميولهم.

بنأصسنواتاتقسيمطريقةفىالدولوتختلف!

المملاصةشيالشائعالنمطر.والثانويةالالتدائيةالمرحلتين

للأطفالالابتدائيةالمدرسة،المستوييننظامهوالمتحدة

بينهألعس!ضلندا)شىسنةاوأءبينأعمارهمتتراوحالذين

ب!تأعمارهمتتراوحالذينبللصاإأضانويةاوالمدرسة(21و

%أ5نحوفإنذلك،منوبالرغم!شة.18أو16و11

:الثلاثالحلظتنظامبمدارلريلتحقونإنجلتراأطفالمن

والمدارس!شوات(9أو8إلى5س)منالأوليةالمدارس

31إلى9منأومشة21إش8من)أسلأعمارالمتوسصهآ

إلىلمشة13أو21من)أصلأعمارالعلياالمدارسثم!شة(.

!شة(.18أو16

ثمانيلمدةابتدائيةمدرسةأيرلنداجمهوريةفيويوجد

وبعدها(،سنوات)ثلاثمتوسطةثانويةتليها،سنوات

الدراسةمدةتتراوحألحشرألياوفي)!شتبت(.نهائيةثانوية

التعليمينقسمبينما!شوات،وممبعستب!تالابتدائية

)سنتين(.ونهائى(سنوات4أو)3متوسطإلىالثانوي

الثمانىالسنواتذاتالابتدائيةنظامنيوزيلنداوتتبع

الخمس.السنواتذاتوالثانوية

،سنواتثمانىالأساسيأضعليمامدةالهند،وفى

يسميانقسمينإلىالثمانيالسنواتهذهتنقسمماوغالبا

ويتبحهاسنوات(،)3المتوسطةو(سنوات)5الابتدائية

إلىينقسمالذيالهنديالثانويأضعلي!ااص!سنواتأرلغ

ويتألف.()سنتينأعلىومستوى)سنت!ت(أ!أ"مستوى

والثانوي،سنوات6الابتدائيمنماليزيافيالتعليمانظام

لحشتانتليها)سنتان(العاليوالثانوي،سنوات3المتوسط

السادس!.أ!سفامستوىمن

فيمختلفةطرقالأمريكيةالمتحدةأ!لاياتاوفي

الابتدائيةللمرحلتينعشرةالاثنتيأصشواتاتقسيما

فياستحداثهماتمشائعيننوعينهناكأح!شو،أضانويةوا

لابتدائيةالمرحلةنظامهوأحدهماأمحشرين.االقردبدايات

العاليةوالثانوية(سنوات)3المتوسطةأ!ثانويةوا(سموات)6

(سنوات)8الابتدائيةنظهامالاخر،النظامأما(.سنوات)3

العقدفياستحداثهتمفقدمشوات(،)4اجةأمحااأضانويةا"

.الميلاديعشرالتاسعأغرنام!الأول

قممإ.دوا،فيللبناتابتدائيةممدرسةدراسةحجرة



!!

للحريرةالشرقيالساحلفيالكتاتي!طريقعنقديماالتدريس

ارتمطتحيثال!!سلاميةالىولم!الكتيرفيالحالهووكما،العربية

ودراسته.الكريمالقرآنشحفيظالمرحلةهذه

تتشابهومناهجهالتعليمنظمفإن،العربيةالبلادفيأما

حيث.الدراسيةالمراحلوترتيبالسنواتعددحيثمن

الابتدائيةبالمرحلةالستالسنواتذوالطفليلتحق

الإعداديةأوالمتوسطةالمرحلةإلىينتقلثم(سنوات)6

قرارامصرأصدرتسنواتعدةومنذ(.سنوات)3

ولكنه،العامالتعليمفي)ءسنوأت(إلىالابتدائيةبتخفيض

وعموما(.)الأزهريالديخيالتعليمفيسنوات6لمدةبقي

بتطويركبيرااهتماماوالأفرادوالجمعياتالحكوماتتبدي

العربية.الدولفيالتعليمانظر:.وتشجيعهالتعليم

المدارسأماكن

عمليةفيهاتتمالتيالأماكنهي.الدراسةحجرات

هيالأماكنغالبيةتكون،الدولجميعوفي.التعليم

للطلبةمكاتبأوأدراجعلىتحتويالتيالدراسةحجرات

!ا73رسةلمدا

حيثخاصةبعنايةحظيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليم

مثل،المملكةمناطقجميعفىللمدارسوالتجهيراتالمانيأقيمص

.تبوكفيالمتوسط!البناتمدارسلإحدىالمشىهذا

المدنوفيالتلاميذ.أمامتعلقوسبورةللمدرسومكتب

فىكبيراالدراسيةالحجراتعددمايكونغالبا،الكبيرة

مبنىفيوجدفربما،الصغيرةالمدنفىأماالواحد.المبنى

درامميةحجراتثمانيأومحتالعاديةالابتدائيةالمدرسة

الجبالفيالواقعةالقرىفيأما.مستوىلكلواحدةفقط،

فيحجرتينأوحجرةسوىلايوجدفربما،الغاباتأو

وفيمعاالأعمارمختلفمنتلاميذفيهايدرسالمدرسة

نفسها.الغرفة

الأماكنمنالختلفةالأنوأعهذهإلىوبالإضافة

غيرالأماكنمنعددفيالتعليميتم،الدراسية

تعيم!حيثوآسيا،إفريقيامنأجزاءهناكفمثلأ،.المألوفة

منالعامخلالتنقلاتهالتيسيرخيامفيالبدويةالأسر

ويذهب،وأغنامهملأبقارهمالكلأعنبحثاآخرإلىمكان

جداسمتقدممستوى

بالكليةالعلميةالدراسة

لمصالعالتابعةالصناعية

يبعمدينةفيالبمروكيميائيات

السعودية.أحرليةابالمملكة
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يستمعونحيث،خيمةداخلأطدراسةالأسراهذهأطفال

الأرضاعلىأسسونجاوهمادرو!عثهمويحتبونمدر!مهماإلى

حلأاأ!الأطفااأمامقاعد.علىوليسالسجادعلىأو

تمدهمأسدولابعضفإن،أهلهممعيسافرونأ!ذ-تا

مهيأةحافا،تاخ!إآخرإلىم!طنمنينتقلونبمدرسين

متنقلة.درالميةكحجرات

منذالأسا،ماعخاس!طأغلبيعتنة!التيالدولفيو

شمافيفيرسصأالأواأصشرثافيأررهـبيةاأ!)الدوعدةقرون

أصهـاءلعضفيوكيسياوإكدهماكيزياوباكستانوشيإفريقيا،

دراسته،"أح!-هـيماأضفهـآدابتحنيفأأضعليماارتبطالهند(،

أخحفيفأمدارسأنشتت!ااطساجد،فيبدايتهحانتو

كالت،يالخالأووايااشررأحضاتيبااباعرفت،القرآن

كالتو،الإسالأميةالعلومرأحصيماأغرآنابتعليمالنهض

والحضر.اشيفىفيمتفاوتةبأعداد

الإقامةاسائ!ريقدمالدارسهذهبعضح!انو

ص!تعليمثىا،أجثصت!صامنهماوتتتهـاضى،لأبللمااوالإعاشة

جمعخرتقديمأممفيرعليهانيحصلوأطلبةاكانأجور

أطمعلم!ت.الخدمات

أجوءاحتىحدءلملأرآ!سياإثهـيقيا!ناطة!لعف!وفي

فيو.أ!لة!11أحمثواءافيأضا،ميداسعلماومدر!عية،مبان

أحيانااص!حمفصايستحدمأ!م!!افيأصائيةاالجبليةالمناصهأ!

مدر!مة.

العامالتعليممناهج

الأسا!سيةالمواضئاتتشاله،اصمأمحاالالأدمعظمافي

فاهـناحححصبجر"حدإلىأ!لبة111يدرسهاالتيوالمناهج

تشتملتقريباالتدائيةمدرسةكلفيتدرسا!أ!درامميةا

الاجتماعيةأسدراساتواحخابتهاوالمحليةأطغةاصراءةع!

الطيعيةوالعلومالحسابومبادئوالجغرافيا(تالتارأجا)غا

منكثيروفي.اش!اضيةالأنشطةارأعنونواأصحيةاأضربيةوا

للتربيةأمسبوعثلساعتادأوساعةتخصصر،أسدوأ!ا

المدرسةتقدمهاالتيالمقرراتتسمىو.الأخالاقيةاأوأ!دينيةا

كتبفيأحياناالمقرراتهدهتدرخو.الدراسىالمنهج

جميعادراسشهاتتماولاألمدرمسية،اأطماحدجباالحاححةجيهأخوا

مدربينغيرالمعلمونيكولىعندمار.دراسيشصطصلىي

يجعلونقدفإنهم،أغنونواأحلوماأضدري!ص-صافيةبدرحة

المعلميقضيوقد،اليوميةسهمادررحارحعاتاطوضوححذه

يجدلاثم،والرياضياتوالىضابةأغراءةاتعليماشيثبرأقتاو

أاللأخرى.اضوعاتأطموكافياوقتا

آخر،إلىوقتمن،التعليمعنأ!نالمسؤريرىوشد

أصدرتفمثلا،بعينها.درا!ميةمناهجعلىبراضرةنحرر

كليلتحقبأنيقضيقانوناام099عامالاكيزصةالح!صمة

الدراساتصارتوحينئذ،الدينيةأطتربيةفاشيأحبصاا

فىكانتكمااختياريةت!صنأنمنبد!،إجباريةا!دصميةا

العشرين.أمحىهـناصأحشيسياتا

التيالموادعلىالمتوسطةالدارسمناهحتحتوي

تدرسالموادلكننفسها،الابتدائيةاكدارسشتبتتضمنخا

تضافوقد.متقدممستوىعلىالمتوسطةالمرحلةفي

)مثل:المهنىالتعليممبادئوبعض،الأجنبيةااللغةدراسة

المتوسطة.المدارسإلى(المنزليرالاقتصادأ!مناعيةاأسفنونا

تشعبا.يصئأكثرالمنهجفإن،أضانويةاالمدار!!فيأما

4%

شلقونهموالطلابمنعدد

المدارس،حدىعمليادرسا

قطر.فياصحاعيةا
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يركزبينما،العلومعلىأطلبةأبعضيركزهذا،وعلى

فئةوتركز،واللغاتالأدبفيتخصصاتعلىأضون

للجامعةتعدالتيالعامةالموضوعاتعلىمنهمثالثة

شابهوماالصناعيةالفنونمثلالحرفيةالأعمالولممارسة

ذلك.

المناهجالعالمدولمنكثيرفيالمركزيةالحكومةوتقرر

فيقائمالأمرهذا.المدارسجميعفيتدريسهايجبالتى

ماليزيا،،اليابان،اليونانفرنسا،فنلندا،:مثلالدولبعض

ذلك،ومعغيرها.وفي،الغربيةساموا،تايوان،مشغافورة

يدرسهاالتيالدراسيةالموادتحديدتتركأخرىدولأفإن

المحليةالمدارسلمديريأوالمقاطعةأوللولايةالطلبة

أستراليامنكلفىبهمعمولنظاموهذا.ومدرسيها

بعضوفي.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتوالهندوكندا

فيتصميمهشمالمنهجمنجزءهناكيكونقد،الدول

المحلية.المدارسفىالاخرالجزءتصميمويتماالدولةعاصمة

التقاليدعنالبريطانيةالحكومةخرجت،أم889عاموفي

القرارباتخاذالمحليةللمدارسالسماحفيالمتمثلةالعريقة

التىالدراسيةبالمناهجقائمةووضعتبمبالمنا!جيتعلقفيما

الوطنيالمنهجويتكون.جمئالمدارسفىتدريسهايتعين

والرياضياتالإنجليزية)اللغةالثلاثالمحوريةالموادمن

مديتمولكي.الأساسيةالسبعالدرامميةوالمواد(والعلوم

الدراسىالمنهجفإن،الحديثةالفنيةبالم!اراتالطلبة

.الحاسوبتعليمبضرورةيقضىالمتحدةللمملكة

والععداتالئجهيزات

المدرسيةالتجهيزاتتشتم!!أ3،العاأرجاءمعظمفي

وقد،الدراسيةوالكتبالكبيرةوالسبورةالمقاعدعلىعادة

والجدأولكافىائطالتعليميةأ!سائلأمنقليلعلىتشتمل

يتمماأصاوغا.الدراسةحجراتجدرانعلىتعلقالتي

لختبراتخاصةبمعداتوالجامعاتالثانويةالمدارستزويد

منوغيرهاالاختبارأنابيبأوالعلميةالمجاهرمثل،العلوم

كماالأحياء،علمومعارضالكيمياء،مختبراتمعدات

وبنصوصالمدرسيةللفرقالموسيقىبالاتتزويدهايتم

بموادالمدارستزودالتشكيلفنونمجالوفي.المعزوفات

وفى،والخيوطبالأنوالالنسيجوفي،والدهاناتالصلصال

وحماماتوالملاعببالكراتالرياضيةالتربيةدراسات

كاتبةبآلاتالمدارستزودالمهنيةالدراساتوفي،السباحة

بناء.وأدواتكهربائيةومناشيرخياطةوآلات

منمزيدإنفاقعلىقدرةلديهاالتىالمجتمعاتوفى

المذياعأجهزةتشتريالمدارسفيالتج!يزاتعلىالمال

مكتباتفيالكتبعددويزداد،الدراسة!جراتوالتلفاز

والشرائحوالخرائطالأفلامعرضأجهزةوتوفرالمدارس

الدارسنمنمجموعة.الحديتالعصرضروراتمنأصبحالحماسوب

قو.دولةفيالحاسوباساممياتلتعليممركزفي

أنحاءجميعفىالحاسوبأجؤةأضيفتوقد.المصورة

نأوالواقع.الدراممةحجراتتجهيزاتمنكجزءالعالم

بعضفيتوفرماغالباكافيةماليةقدرةلديهاالتيالمناطق

دراسية.حجرةلكلحاسوبأجهزةعدةالثانويةالمدارس

طالب.لكلحاسوبيخصصالثانويةالمدارسبعضوفي

إلىدولةمنالدراسيالفصلتجهيزاتحجمويختلف

تزودالأغنىفالمدارس.أخرىإلىمدرسةومن،أخرى

كبيرعددإلىبالإضافة،الكتبمنكبيرةبأعدادالطلبة

،العلومومعداتالفيديو،وأشرطةالخرائطمن

)كالنجارةالمهنيالتعليمومعدات،الموسيقيةوالتسجيلات

المجتمعاتأماونحوها.المنزلىوالاقتصاد(والإلكترونيات

فغالبا،للمدارسقليلةتجهيزاتإلاتوفرأنيمكنهالاالتى

بدونالتلاميذيأتىوقد،المدرسيةالكتبمدارسهاينقص

مختلفتوفرالتىالمدرسةأنولاشك.ورقأوأقلام

منأحضرالفعالللتعليمأفضملفرصةلديهاوالمعداتالكتب

الكتبمنكافبقدرتلاميذهاتزويدتستطيعلاالتي

الأساسيةالدرامسية

على،الدراسةحجرةفى،التجهيزاتفعاليةتعتمدولا

المعلمينإبداععلىكذلكتعتمدولكنفقط،التجهيزات

استخداماالأجهزةواستخدأمالتدريسوسائلابتكارفي

لطلابدرالمسةلحجرتى،التالىالوصفويوضح.أمثل

والخدماتالإمكاناتأنكيفعاما،أ4حواليأعمارهم

.لأخرىمدرسةمنكبيرحدإلىتختلفالتعليمية

الحجرةهذهتقع.متطورةدراسةلحجرةنموذج

لديهاتتوافرمتطورةعصريةبمدينةمدرسةفىالدراسية

طالبل!سليتوافربحيثجدأ،المتقدمةأعنيةاالمعدات

إدخاللوحةومعه،مكتبهعلىصغيرشعخصىحاسوب

للطلبةيمكنوهكذا،.يكتبمالمشا!دةوشاشةمعلومات

هذا.الشخصىالحاسوبعلىدروسهميكتبواأن

لإدخالللطلبةتسمح،إلكترونىإدخاللوحةإلىبالإضافة
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أ!الحاشىفيظهر،التحدثبوساطةالحاسوبإلىالمعلومات

أمصبوعةكلماتهيئةعلىللحاسوبالطهالببهينطقما

المكتبطرفعلىالموجودةبعةالماأوتساعد.الشاشةعلى

الحاسوبفيالمحزنةالمعلوماتمننسخطباعةفي

إجاباتأوالطالبأغئهاأقصةأومقالة:مثل،الشخصى

سماعتانبالجهازوألحقت.امتحانأسئلةعنالطالب

وأالموسيقىسماعمنأبأطااتم!ضانبالحاسموبمتصلتان

.الحاسوبفيالخزنةالمحاضرات

أ!درامياأنحط!اهذامث!!م!الاماميالجزءوفي

موصطوهوأ!لمعلما،صبرأعامحاسوبيوجد،الحديث

دا!أطلبةاعليهايعم!اكتيالحاسوبأجهزةبجميع

أجهرةلشاشاتالمعلوماتنقلأطعلمااويستطيع.الفصل

الثابتةالصور،أغراءةامواد:مثلبملالطلبةالخاصةالحاسوب

الامتحاد.أسئلة،العلميةالتجاربأنواع،المتحركةأو

وقتفيالطلبةجميعإلىالمعلوماتهذهإرلممالويمكن

معلوماتإرسالالمدرسبامشطاعةيكونكماواحد،

أيضاالدرسيستفهيعاو.أ!لبة11مناثنينأولواحدخاصة

التا،ميذ.ب!تالفرديةثالفررتراعيعمليةتدريباتإعطاء

أمراالحاسو!أحهرةعلىأ!اجباتاكتابةغدتوقدهذا،

!سا!داح!ذاتيأوآفيإملائيمصححلوجودهينا

.حاسوب

تلن!ازشاشةتوجد،أنحص!!اأماماختىالسبورةمنوبدلآ

أسةآالعرضوأداةالليزر،أقراصعرضبجهازموصلةكبيرة

المسجلاتفيتوضعكالتيمعدليةأقراصبهاتوضع

الصورمن00085اختزانيم!ضهقرص)ك!!الضوئية

آلافتعطيمعلوماتعلىتحتوي(والجداولواشلمموم

هذهوكل.المدرسةفىدرامستهاتمتالتيالموضوعات

لمسةبمجردالتلفازلثماشةعليمشاهدتهايمكنالموضوعات

اختياروالطلبةالمعلممنكلويستطيع.الحالمموبزرعلى

وأالعلومفيالخاصةأ،همية1ذاتالموضوعاتمنسلسلة

غيرأو،الفمونأوالألعابأوالموسيقىأوالجغرافياأوتالتار

علىأ!درسامشاهدة،لإم!صادر.الموضوعاتمنذلك

.الوضوحالشديدةنةا!لووالصوربالصوتالشاشة

جهاريوجدالليزر،أقراصإلىوبالإضافة

الذيالأمر،الفصلبهات!موصلاالكاشفالمضصن

عرض!أو،أضلفزةبرامإاستقبالعلىالدراسيالفص!!يساعد

الحواسيبعنلعيدةم!ضباتمنتستدعىمعلومات

داخلأعبيراالحاسوبعنأو،أطلبةباالخاصةأشسخصيةا

تحمئأعصلاهذامثلفيالطلبةويستطيع.الفصل

يكولىمماأودفاتره!افيكتبممايدرسونها،التيالموضوعات

،البعيدةالمكتبةمصادرمنمستمداأو،المقررةالكتبضمن

الفصل.لطلبةالحاسوبأجهزةعلىألمعلوماتاوتطبع

.المتحدةالربيةالإماراتلةدر!يالجميلةللفنوندراسةحجرة

يجعلأنالمدرسيستطيع،المعلوماتهذهمثلوبتوفير

ماخلالمن،العالممناطقمنكثيرعلىيتعرشونالطلبة

الطلبةيستطيعكما،الأخرىوالمعلوماتأصورامنيتواشر

القيامخلالمنالكتابيةومهاراتهمتف!جرهمطريقةتحس!ت

الفصلداخلالحاسوبأجهزةعلىمستمرةبتجارب

راسى.أررا

مثالوهذا.فقيرةزراعيةمنطقةفيلمدرسةنموذج

أجزاءفيوالموجودةالعاديةالدرامميةالححراتلإحدى

الفقيرةالزراعيةالمناطقفيحصموصا،أصماحاامنعديدة

وآمسياإفريقيامنكلفيتقعالتيالدولكتلكاقتصاديا،

للغاية.ضعيفةالمدرمحيةالتجهيزاتحيث،الجنوبيةوأمريكا

قدجدرانمنمكونةالمدرسةهذهمث!!فيالدراسةحجرة

فتحاتوتتخللها،المتلاصقالخيزرانخشبم!ت!صن

مقاعدالحجرةهذهمثلفيتوجدوقدالفص!!.لإضاءة

صغيرةسبورةهناكتكونوقد،للطلبةخشبيةوطاولات

والط!بةالمعلملدىكانتماوإذا.الحجرةمقدمةفيمعلقة

الأمماسيةالاحتياجاتتوفيريمكنهمفإنه،ابتكاريةمقدرات

التعليمية.الموادوإيجاد

واحدكتابسوىالدرسيديبينيوجدألاوقد

.والقراءةوالعلوموالتاريخالرياضياتمنكلموادلتدريس

بعملالطلبةفيقوم.للطلبةخاصةكتبأيضاتوجدلاوقد

منزلي.كواجبيدوياالأربعةالكتببن!خإضافيةدفاتر

مكاتبةطريقعنالورقعلىالمدر!عةهذهتحصلوقد

وإعلام،الكبيرةالإمكاناتذاتالمؤسساتبعض

ورقمنهموتطلب،الكتبتنقصهاالمدرسةبأنمسؤوليها

يمكنهمحتىمقوىورقوبقاياالملونالشمعرأقلامالكتابة

أيضا.وللعالمولبلادهملقريتهمالخراثطرسم

الدرأسة.حجرةجدرانعلىتعلق،الخراثطهذهومثل

خشبلوحعلىيكتبونالطلبةفإن،الورقلندرةونظرا
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الجيريالحجرمنالطباشميرويصنعون.تمامامستوغيرأسود

.المجاورةالمناطقمنيستخرجالذي

يقومونالطلبةفإن،كتببهاتتوافرلاالمدرسةولأن

مادتيفيالدراسيبرنامجهممنكجزءكراساتهمبعمل

لجوءالتاريخدروسمندرسيقتضيوقد.والأدبالتاريخ

كيفمنهمليعرفواالقريةفيالسنكبارمقابلةإلىالطلبة

يكتبأنوبعد.الماضيفيمجتمعهمفيالحياةكانت

الكتاباتهذهفإن،المقابلاتهذهفىتملماوصفهمالطلبة

تاريخعنوانتحتالمكتبةفييودعكتاباتكونمجتمعة

نفعرعلىأخرىموضوعاتتنشأ،مماثلةوبو!عائل.قريتنا

يجريهامقابلاتطريقعنوذلكقريتنا،تاريخنمط

وطرائف،حكاياتمجتمعنا؟فيالأعمالحولالطلاب

وكل.بالحيوانالعناية؟الطعامتحفميرديننا،،المياهمصادر

مكتبةفىوتوضعأليدبخطكتابتهاتتمالموضوعاتهذه

كمراحلتأليفبعفالكتبالطلبةيستعيروقد.الفصل

مثلالمكتبةمقتنياتمنجزءاتكونموضوعات

الأبطال،البسيطةالعلومتجارب،الأوليةالإسعافات

المشهورين.

بعضالعلوممادةفيلدرأستهمالطلبةيجيموقد

ماكلبعرضيقومونثم،المحيطةالمنطقةمنالأشياء

الأشياءهذهوتشمل.الدراسيالفصلداخلجمعوه

والأوانيالخشبوأنواعوالحشراتوالنباتاتالصخور

كتابوبمساعدة.والمعداتوالجلودوالنسيجالزجاجية

بسيطة،علميةتجارببإجراءتقومكيفالحكوميالتوجيه

لإجراءالقريةعنالمعلوماتبعضالفصلجفطلبة

المقاييعي!،،الموازين،النباتنمومثل:حولها،بحوث

المواد.متانة،الكيميائيةالتغيرات

المناطقفيحتىأنهإلىالواقعفييشيرالمثالوهذا

التعليم،إمكاناتتطويروالطلبةالمعلمونيستطيع،الفقيرة

بأنفسهم.التعليميةوسائلهمعملخلالمنوذلك

المدارسفيالعاملون

توفرهاالتيالتجهيزاتأنواعفيالمجتمعاتتختلف

القوىبنوعيختصفيماكذلكوتختلف،للمدارس

الوحيدالشخصهووالمعلملمدارسعها.اللازمةالبشرية

والناظر"العالمأنحاءكلفيالمدارسجميعفيالموجود

المدير-أحياناويسمى-شيوعاالأكثرالثانيالشخصهو

الدرالحمىالجدولوضععنمسؤولآيكونماغالئاالذي

الاحتياجاتطلبوعن،الدراسيةللصفوف

أولياءمعوالتحدثجدد،معلمينوتعيين،والتجهيزات

المدرممة.نظاميخالفونالذينالطلبةمعاقبةوربماالأمور،

ممن،المعلمينأحديحلقد،الصغيرةالمدارسبعضوفي

بينالطلقالهواعفىدرساالتلاميديتلقى،اللدرسةجدرانخارج

.والحمالالخضرة

وقد،المدرسةمديرمحل،الأولالمدرسعليهميطلق

حالمقامهويقومالمديريساعدوكيلللمدر!عةيعين

،كافتمويللهايتاحالتيالكبيرةالمدارسوفي.غيابه

متخصصينمعلمينأوموظ!نوجودالممكنمنيكون

فىصعوباتيوأجهونالذينالتلاميذمساعدةيمكنهم

الإبصار.أوالسمعفيصعوبةيواجهونأو،القراءةتعلم

للطلبةيقدمونالذينالموجهينالمدارسمنعددويوفر

وكيفالتعليميةبرامجهممستقبلبشأنالنصيحة

المستقبل.فيلمهنهميخططون

الوظائفمنكنوعمعلممساعدوظيفةأحياناوتبرز

شمخصالمعلمفمساعد.العالمفيواسعنطاقعلىالشائعة

كلاالتلاميذ،ليساعد،الصفمعلمإشرافتحتيعمل

تصحئمثل،أخرىأعمالفىوللمساعدة،حدةعلى

المساعدونويكون.التعليميةالموادوتحضير،الامتحانات

لاربمالكنهمالاباء.منأوالقدأمىالطلبةمنالغالبفي

يؤدونفهمولذا،للتدريسالضروريةالخبرةلديهمتتوافر

المعلم.باشرافالفصلفيأعمالهم

مختلفتعينربماالمدارسفإن،المعلمينإلىوبالإضافة

فيومتخصمصينومعاونينوأمناءكتبةمن،الموظفين

الحاسوبوأجهزةالإلكترونيةالأجهزةاستخدام

الفيديو.ومسجلات

الإعدادبأنواعتتعلقأنظمةتقريبادولةكلوتضع

مهنةمزاولةعندالمعلمبهلمجسلحأنيجبالذيالتعليمي

الذيالتدريبمدةطولويختلف.الفصلفيالتدريس

وفي.أخرىإلىدولةمنالتعليممهنةفيللعمليؤهل

إعدادفإن،التمويلفينقصمنتعانىالتيالناميةالدول

مستوىفيواحدةسنة،مختصرةمدتهتكونربماالمعلمين

فإنأقتصاديا،المتقدمةالدولفيأما.الثانويةالمدرمعة

مستوىعلىمشواتخمسأوأربعلمدةيستمرالتدريب

3ص--
--ىأ
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:خنير!ستصهـذ.!س:يات!!جحتا!ماا!طلامجهزمدرسةمختبر

:مساعدا!ح!صمةمسحهعرت!واحدريالمدرسةحده

تطوعية.

المصلوباأضدريباي!صنماعادةر.الحامعةفيالدراسة

التدريبمنأق!الحضانةومدارسالأطفالالرياض

معلموأما.الاكتدائيةالمراح!!فيلمميعملونللذينالمطلوب

شفاءةأسدين!م!ت!صأ!اطتوشرفمم!،العاديةأخانويةاالمدرسة

يستلزار.الابتداصيةالمدر!ةمعلميأررىمما!ترأتعليمية

إعدادمرأحبرإعداداالجامعاتفيالتدريسرهيئاتإعداد

هؤل!ء.كل

وتمويلهاالمدارسإدارة

عةمجموأومةأح!صابوساطةتمولرالمدارستدار

مصصلعفإن،فياررراأ!معيداوعلى.المواطن!تمنخاصة

تمويلههاوإدارتهاتتماالتيميةأضفهاأاالمدارسإلىيشيرحكومي

وأالمحليةالقريةتعنيقدالح!ضمةف!طمة.مةالح!ضبوساطة

شإن،لذلكوخلافابكاملها.الدوأسةأوالمنطقةأوالمدينة

بوساطةإدارتثاتتممدرسةتعنيأهلى،أوخاصحطمة

أجاءأرمنالمجموعةهذهتكونوربما.مستق!ةمجموعة

مجتمعهم.!معينةمدرسةإنشاءيريدونالذينالأمور

فيوالخاصالح!ضميتمصصلحاأاسعتخدامويختلف!

مصطلحيطلهتحيثبمالتحدةالمملاصةفيالمدارستسمية

أح!-و.أحاصةاأواطستقلةا!دارسإلىليشيرعامةمدرسة

تدرصجيا.للمصطهلحالاستخدامهذاتوقف

اختلاهضاالخاصةإلىالح!ضميةألدارلرانسبةوتختلف

الطلبةمن75%نحوأننجدفمثا،،آخر.إلىللدمنكبيرا

%52نحوويذه!،الدولةمدارسإلىيذهبولىأستراليافي

وفي.أصكنيسةاعليهاتسيص!!اكتيالخاصةألمدارساإلى

طريقعنابتدائيةمدر!مةث!تدارأيرلندا،جمهورية

ال!صيسة.عنممثلينرالأموراأجاءأومنمكونمحليمجلسر

أجه.غافيححوميفإنهالتموي!ط،أما

أسالمماأهليةالتانويالتعلي!امدارستعدأبهـأضدا،فير

مدارسثلثينحوألىح!!على.دينيةمحموعاتتديرهاو

المدارسبقيةبينما،ح!صمي!توتمويلإدارةدات3مشغافور

الرواتبأ!دفعأجةماإعاناتالح!صمةمنتتلقىرأهلية

،النوعانيوجدالعربيةالدولوفياضطوير.اوت!!اليف

والح!صمة،الخاصةالأهليةوالمدارسالح!صميةالمدارس

.المدارسمنبهم08عرأ،يق!ماتدير

منبدءاالأهليةإلىالحكوميةالمدارسنسبةتحتلف

منخليطيوجداليونانفي.الجامعةإلىالحضانةمدرسة

مدرسعةمنابتداءاطتعليمالأهليواالح!صميالتمو!

فىأحالىاالتعليمأن.على،لةأضاااطدرسة11"ضة11
-صاحيرصلو!ءهـس

كاملة.بصورةأ،أصدرايتبر!أجوكارا

الخاضعةالمدارسكانت،مفهتعديدةسواتمنذر

التيالتغيراتومع.الدولةتديرهاأصشيوعيةاماتأروف

م!دايةأوروباشرقيفيأسشيوعيةاأنفمةالأافيحدثت

المدارسبافتتاحالسماحتمأصشرين،اأغرناصتأضسعينياتا

فيها.الحاصة

يعد،العالمأرجاءجميعفيأضعليما،اأدأ!اشعار

ومن.الأهليةوالمجموعاتالحكوماتب!!نياتعاودامحخه

الحكوماتب!تأضعاونامنالنمطهذاجستمرأنالمحتم!

المستقبل.صىالأهليةاعاتالمجمور

الإسلاميةالمجتمعاتفيالمدرسة

باسماقرأ)أنزلتآيةبأولأطتعلمالإسلامددعوبدأت

علىشريضةالعلمطلبوأصبح.\:أحدقاخلقكأ،الذيربك

للتعلماالمسلمينك!!سعىأعدار،مسلمةرمسلمص!!

محددةأماكنعلىالتعليميةالعمليةتقتصررأس!اوالتعليما.

وأالعلماء،منازلأوالمساجد،فيتتمكانتبل)مدارس(

أطلق.اأ!واءافيحتى

التيالنظاميةالمدرسةكانت.الإسلاميةا!لدارسنشأة

بناهافقد،الأولىالإسلاميةالمدارسم!الملكنظهامأنشأها

المولود،الملكنظامعملقدر.فقطأصلدرالممةمقراأضكون

هماسلجوقيينلسلطانينوزيراأم،204كى،508عام

(أم0-72أ630هـ،465-)456أرسا،لىأصأ

ولمأم(.0-29أ720هـ،485-)465شاهوملك

كانتبلالإسلاميةاطدارسبدايةأنحظهاميةاألمدرسةات!ش

تعليممناهجلهاالمدارسأصبحتحيث،تحولنقطة

أسدولة.اعليهاتشرفمحددة

ثمنيسابورفيالنظاميةأطدارساهذهأولىإنشاءتمأتحد

بغدادمدرسةأهمهاكان،النظاميةالمدارسمنعددتبعها

أجصرةامدارسوتلتها.أم660هـ،945عامأنشئتالتي

ودلخوطوسوهراةومرووأصفهانوالريوالموصل
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هذهقبلإسلاميةمدارسهناككانتوقدوخرجرد.

وأمحددةمناهجذاتتكنلمل!صهاالنظاميةالمدارس

أنشأهانيسابورفيمدارسأرلغالمدارسهذهومن.معروفة

799هـ،142-)367الغزنويمحمودالسلطان

أعقبالذي،الأولمسعودأصسلطاناأنشأكماأم(،030

(أم0301040هـ،142431)محمودالسلطان

الدولةأنمنالرغموعلى.الإسلاميةالمدارسمنعددا

ذاتتكنلمفإنها،المدارستلكعلىتشرفكانت

النظامية.كالمدارسمحددةمناهج

الإسلاميةالمدارسكانت.الإسلاميةالمدرسةتصميم

الحجراتمنوعددفسئ!واحدإيوانمنمكونةالأولى

الحجراتهذهوكانت،الطلبةلسكنتتخذكانتالتي

أركانفيمداخلهاوكانت،العلويةالأدوارفيالسكنية

للمدارسالأولىالنماذجهذهأشهرومن.الإيوان

الأيوبينورالدينالسلطانأنشأهاالتيالمدرسة:الإسلامية

أيضاومنها،ودمشقحلبفيأم(061هـ،556)عام

-1251هـ،065-)964قراتايالأميرمدرسة

فخمة،محفورةحجريةمداخللهاكانتالتىأم(252

المدارسهذهوأشعهر.جميلةفسيفسائيةخزفيةوبلاطات

وقد.الأناضولفيالرشعيقة()المنارةمنارةأنجيمدرسة

الأناضولمدارسوكل،خاصةمنارةأنجىمدرسةاتسمت

فيالسببوكان.الزخارففيوالإسرافبالترف،عامة

الأحيال.مرعلىاصصءاإعدادمحورالكريمالقرآن

إليها،الناسجذبهووالتزيينالزخرفةفيالإسرافذلك

بالعلم.الاهتماموتوضيح

فىلاحقاانتشرتالتيالإمعلاميةالمدارسواتسمت

وكان،أربعةإيواناتعلىباحتوائهاومصروسورياالعراق

المذاهبمنمذهبأرررالحمةمخصصامنهاإيوانكل

(.والشافعيوالحنبليوالحنفي)المالكيالأربعة

منأخرنوعوظهرالإسلاميةالمدارسوتطورت

الأفنيةذاتالكبيرةالمبانيفيالنوعهذأيتمثلتصميماتها،

وبهالقبلةاتجاهفييبنىكبيرإيوانالمدارسولهذهالمكشوفة

انتضروقدأيضا.للصلاةمكاناالمدارسلتكونبممحراب

)التعليمالمزدوجةالأهدافذاتالمدارسمنالنوعهذا

وسورياالعراقفيالمدارسكانتبينمامصرفي(والصلاة

المساجد.بجوارتبنىوإيران

بتحديدلاحقاالإسلاميةالمدارسبعضوالثمتهرت

يجيزهأنإلىمنهاينهلالعلمطالبيظلدرامعيةمناهج

العلومطلبةمنغيرهيعلمأنيجوزشيخافيصبح،الشيوخ

خرجتالتىالإسلاميةالمدارسأشمهرومن.الإسلامية

)التركيةالسليمانيةالمدرسةالعلماء،منكبيراعددا

وهناك،أم053هـ،379عامأنشئتالتي(العثمانية

العلماء،تخرجإسلاميةمدارسإلىتحولتكبيرةجوامع

منالعلماءكبارفيهتخرجالذيالأزهرالجامعوأشعهرها

الإلمملامية.البلادكل

الدولفيانتشرتفقدالمدارسهذهإلىوإضافة

بعضفىوتسمىللأطفالالقرانتحفيظمدارسالإسلامية

الأطفالويتحلق،والخلاويبالكتاتيبالإسلاميةالبلاد

والكتابة،القراءةيعلمهمشيخحولالمدارسهذهفى

ألواحعلىيكتبونح!انواماوغالبا،الكريمالقرانويحفظهم

)سخاموالسناجالزفتمنمصنوعوبمدادخشبية

وأالبوصمنتبرىفكانتأقلامهمأما.والصمغ(المصابيح

المدارسهذهبعضتزالولاشابهها.ماأوالذرةمميقانمن

لمزيدوآسيا.إفريقيافيالإسلاميةالأقطاربعضفيموجودة

الإسلامية.العمارةانظر:،المعلوماتمن

الحدلثالعصرفيالمدارس

العالمفىالعشرينالقرنخلالالمدارسانتشرت

المدارسمئاتعامكلوتبنى،مطردةبصورةالعربي

التعليميةالسياسةواعتبرت،والثانويةوالإعداديةالابتدائية

المرحلةوتنوعتعامةأساسيةإلزاميةفترةالأوليينالمرحلتين

وصناعيةوزراعيةتجاريةومدارسعامةمدارسإلىالثانوية

وغيرها.ورياضيةوعسكرية

الدولأغلبفيوالتعليمالمعارفوزاراتوتعنى

لتعليموأدواتأثاثمنيلزمهابماالمدارسبتزويدالعربية
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والأنضطة،والمكتباتالختبراتوتحهيزات،اللغات

شاملةمؤسسةالمدرسةأصبحتبحيث،والفنيةالرياضية

معالمجالاتكافةفيوتوجيههوتربيتهالنشءلتعليما

وال!ص!الماديةبالحوائزوتشجيعهمواهبهاسعتثمار

.والرحلات

لإعدادتقريباالناطقك!فياكتربيةكلياتوأنشئت

فيالتلاميدتعليمعلىوالقادرالمتخصصوتخربالمدرس

المدرسي.التعليمامراحلمختلف!

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

!حتلروعرمقالاتفيأحم!طدوااضعليملاالحا!هحةالأقسامالو:

أجمة:اضااالمقالاتأيضا:والطراصلاد.ا

الم!صاضعليماحامعةالأرهر،ا

الحامعةالإسلاميةالتربية

مدرسة،الحضاولوالتعليماكربيةا

الحامعيةارررحةاالإسلاميةالدول!ىوالتعليمالتربية

الأطفالاروصةالحاصطالتعليم

التراءةالفمىالتعلير

ال!صا!العرليةأطالدرديالتعليم

ا!سحداممباراتعليم

الموضوععناصر

التعليمىالسلم-أ

المدارلرأماكن-2

العامالتعليمماهج-3

والمعداتالتجهيزات-4

!تطورةدراسةلححرةممودحا

!قيرةرراعيةممصقةألياطدرسةنمودح!

المدارسفىالعاملون-5

وتمويلهاالمدارسإدارة-6

الإسلاميةالمجتمعاتفىالمدر!ة-7

الإسا،ميةالمدارل!لحتمأة-أ

الإسا،ميةاالمدرسةت!حميمب

الحديثالعصرفىالمدارلر-8

العرلىالشر)مدارسالشعر:انف!إالإحياء.مدرسة

الحديت(.

بمسيبويهأحمد؟بنالخديلان!:.البصرةمدرسة

النحوية.المدارلر

النحوية.المدارسانظر:بعداد.مدرسة

الإصلاحية.انظر:.التدريبمدرسة

)اممتحديم(،إنجدتراانظر:.العامةالحكوميةالمدرسة

)التعديم(.المتحدةالمملكةاشظيم(،)اوالتعليمالتربية

و!اا!ىلةالىلاداتفي!لق31اولقيالمدرسه

بهاويلحق،الابتدائيةالمرحلةتليالتيالتعليميةالمرحلةعلى

فيها-أطلاباويقضي.مشة17و41سنبينالطلاب

الميوسطةالمدرسةتناظروهي.سنواتمست-غالبا

الطلابوتعد،العريالعالمفيوالثانوية)الإعدادية(

مهخية.بأعمالالالتحاقأوالجامعيةلال!طياتللالتحاق

باري!،فيتوجدمدرسةالجميلةالفئونمدرسلأ

أسمعهابمدر!مةتاريخهابدأ.أسفرنسيةاالح!صمةرعايةتحت

مدرسةصارتث!اأم،486عاممازارانكاردينالجوأ!

عشرالتاسعالقرنأواخرخلاأ!مشهورةالحميلةالفحون

عملتوقد.المعماريالفنبتدريسالعشرينالقرنوأوائل

والرومانيةالإغريقيةللنماذجطبقاالمبانيتصميمترقيةعلى

المبانيوتصميمالمعماريالتعليماعلىوأثرت،القديمة

العالم.أنحاءث!!شيالمدنية

والحفر،الرلمسمفيدوراتالجميلةالفنونمدرسةتقدم

وتصويربالفسيفساء،والرسم،الحجريةأطباعةوا)النقش(،

اشتهرتوقد.التشكيليوالتصويرالحداريةاللوحات

والا!مم.التقليديالتصميمعلىالقويبتركيزهاالمدرسة

العلياالقو!ةالملدرسةهو:الجميلةالفسونلمدرسةأعاملا

الجميلة.للفنون

لتدريسالعربيةالدولفيالمدارسهدهمثلوتوجد

تخريجفيساهمتوقدوالحفر،والنقشالإسلاميةالفنون

جمالياتتبنيفياشياديدورهاأ!اوكان،عديدةأجيال

التيالإسلاميةالفنيةاللمساتوإضافة،العربيةالدول

كلياتالمعاهدهذهمن.العالمدولمنعيرهاعنتميزها

الآثاروأقساموكلياتالفنيةوالتربيةالجميلةالفنون

العربية.الدولمعظمفيال!سلاميةوغيرال!سلامية

الكسائي؟زكريا،أبوالفراء،انظر:الكولمحة.مدرسة

النحوية.المدارلر

منفيهالتعليميتمتعليمىمركزاووا!!رول

ومدارس.والمدرسينأطلابابينالرسائلتبادلخلال

درا!عةفييرغبونالذينللأشخاصموجهةالمراسلة

كفاءاتإحرازبهدفأجاوغا،منظمةبصورةماموضوع

قادرينغيركانواربماالأشخاصوهؤلاء.وحرفيةتقنية

،معاقونلأنهمإما،دراسيةفصولفياطباشرالانتظامعلى

لكونهمأوجدا،بعيدةأماكنشييقيمونلأنهموإما

يأخذونالذينالطلابويتمكنأضهار.اخلاليعملون

يأوفيمكانأيفىأ!عملاأداءمنبالمراسلةدروسهم

كونفيهوالمرامعلةمدارسنظهامفيالقصوروأ!ن.وصت

شخصي.اتصالالأساتذةوبينبينهميوجدلاالطلاب
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بكونهاالأقطارمعظمفيالمراسلةمدارستتصف

الأقطاربعضفيأنهعلى.حكوميةوليحستخاصةمدارس

علىوتشحإلبالغينالمراسلةمدارسبتنظيمالح!صمةتقوم

المراسلةمدارسوتنتشر.الوسيلةهذهعبرتعليمهمزيادة

اللاتينية،وأمريكاوأمشراليا،إفريقيا،فيواسعةبصورة

.ونيوزيلندا

إنجلترا،فيالجامعةتوسعةحركةاستخدمتوقد

عامنيوزيلنداوفيأم868عاممرةلأولالمراسلةدروس

.أم229

فيالعقلاستخدامعدىيؤكدفدسفينظامالمدرسية

.اللاهوتوعلمالفلسفةأسئلةدراسة

إثبات،الخصوصوجهعلىالمدرسيونالفلاسفةحاول

بينالتوفيقأيضاحاولواكما،النصرانيةالديانةحقيقة

كان.النصرانياللاهوتعلمفيالمتعارضةالنظروجهات

والقرنعشرالحادياغرنابينالكبيرأثرهاللمدرسية

عشرالثانيأغرناخلالخاصة،الميلاديينعشرالخامس

مدارسفيتعليمهمالمدرسيينمعظمتلقى.الميلادي

الغربية.أوروباوجامعات

شكلينهجبتطويرالمدرسيونقام.المدرسيالمنهج

!ذاوأصئ،واللاهوتيالفلسفيللبحثجداومتطور

الجدلية.الأسئلةباسممعروفاالنهج

يقومثم،المعلميطرحهابمشكلةالجدليةالأسئلةتبدأ

لهذهمعينلح!!والمعارضةالمؤيدةالحججبتسجيلالطلبة

وأخيراالأ!شلة،منمواقفهميحددونذلكوبعد.الأسئلة

جوانبجميع-الاخرتلوواحدا-بالبحثيتناولون

اللأسئلة.

يحاولانوالطالبالمعلمفإن؟النظامهذاوباستخدام

.متوازنحلإلىالوصول

كتبفيولاهوتيةفلسفيةأسئلةبتحليلالمدرلمميونقام

.العقوباتكتبتسمى

لأحدوملخصاتأ!شلةعلىالعقوباتكتابيحتوي

النصارىالكتابوأعمالالإنجيلمنجمعهاتم،التعاليم

الوسعطى.العصوركتابأعمالمنأقلوبدرجة،الأوائل

الذيفإن،الملخصاتأوالأسئلةهذهتعارضتوإذا

طريقعنالصراعاتهذهبينالتوفيقيحاولبتجميعهاقام

الكتبوهيلومباردبيترألفهاالتيالأربعةالتعليقات

اللاهوتية.القياسيةالمدرلمسية

كلفيالنظرعلىأتباعهابتدريبالمدرسيةوتقوم

ورغم.وعقليةمنطقيةبويقة،السؤالجوانبمنجانب

علىكثيرااعتمدتالمدرسيةأنادعواالنقادفإن،ذلك

.وجامدةمتكلفةأصبحتأنهالدرجة،الشكليةالنظم

افتراضإلىأدتالمدرسيةأنمنأيضاالنقادواشتكى

والبراهينالحججطريقعنحلهايمكنمشكلةكلأن

العقلية.

عشرالحاديالقرنفيالمدرسيةنشأتتاريخها.

كانت.والأديرةالكاتدرأئياتتديرهامدارسفيالميلادي

أرسطوالقديماليونانىالفيلسوفكتبهاالتيالمنطقلمؤلفات

المنطقأرسطهـواستخدموقد.المدرسيةعلىمهممبكرتأثير

أعلىإلىالمدرسيةوصلتوقد.اللهوجودتإثيولةى

جامعاتفيالميلاديعشرالثالقالقرنخلالدرجاتها

الغربية.أوروبا

تكنلموالتيأرسطو،كتبهاالتيالأعمالمنكثير

اللغةإلىترجمتهاتمتالوسطيالقرونلفلاسفةمعروفة

الهيكلدراسةمرةلاولالدارلممونواستطاع.اللاتينية

والعقلالتجربةعلىتعتمدالقيلفلسفتهالكامل

وحدهما.

العصورفلسفةكانتأرسطو،أعمالترجمةوقبل

وكتاباتالإنجيلعلىكبيرةبدرجةتعتمدالوسطى

الأوائل.النصسارىاللاهوتيين

أرسطوفلسفةبينالتوفيقالمدرسيونوحاول

المشكلاتعلىفلسفتهبتطبيقوقاموا،والنصرانية

اللاهوتية.

،الميلاديعشرالثالثالقرنفيالمدرلمميينأبرزبينمن

والقديس،الهاليوألكسندرمجنوس،البرتوسالقديس

بونافنتورا،القديس،بيكونوروجر،الأكوينيتوما

جورستيست.وروبرت

تدعيفلسفةبتطوير-مدرسيعالمأهم-الأكوينيقام

يقولكانلكنه،والروحاللهلمعرفةفقطبالعقلالاسترشاد

هذهوتوسيعالفراغلملءإلهيوحيإلىحاجةفيالبشرإن

المعرفة.

دنسجونرفضالميلاديالرائكشرالقرنفي

أفكار-مدرسانوهما-أكامأوفووليمسكوتمه!،

نأيعتقدانوكانا،وحدهالعقلعلىالقائمةالأكويني

معرفتهماويجببهما،التنبؤلايمكنوحكمتهاللهمشيئة

الوحي.طريقعن

المدر!ميةبدأت،الميلاديعشرالخامسالقرنأوائلفي

اللاهوتيينبعضتعاليملاتزالولكنتدريجيا.تاثيرهاتفقد

التأثير.هذاتعكساليومالكاثوليكيينالرومانيين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بيتر،لومباردس!لقدا،أنسليمبيمر،يلاردأ

جاك،دريتاماس!لقدا،فتورانالورسطهوأ

أكامأوفوليمروجر،بي!صلىتومايسلقدا،الأكويني

حون،سكوتسدنسالقديسالكبير،ألبرت
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صيمةسأطواثتسعةاتهاحاميةقوقعةا!هأطواقالتسعةذواللدرع

الآصر.اع!يخمرأ!محهاكاالعطميةخا!كحماا

الأمريكيةاالثدلياتمننوعأيعلىيطدةطاسمالمدرع

الأعلىاالجزءفيعظميةصفائحأ!االتيالعديدةالصغيرة

الأرض!اوديدانبالحشراتتتغدىعادةوهي.جلدهامن

في-أساسا-المدرعحيواناتتوجد.والحلزونثبوالعنا

الحيواناتمنالنوعولهذا،والجخوبيةالوسطىأمريكا

تحتمخابئوأنفاقحفرفييستخدمها،قويةأبمخا

.الحشراتافتراسفيأضية!السانهويستخدم.الأرضا

لافهوالفما،مؤحرةشيفقط،صغيرةأمعنانأصهالمدرعولأن

نفسه.عندشاعاالعضعلىيقدر

له،حمايةأفضلالقشورذاتالمدرعةقوقعتهوتعد

العظميةأسدروعامنصفائحعدةمنمصنوعةلأنها

ملتحمةولكنها،وقا!ميةصلبةإلها.جمبإلىجنباالمتراصة

الفقريالاأضحامهذا.الحيوانظهرعرض!علىبفقارات

كرةيصكسبححتىنفسهيطويبأنأنواعهايسفلبعض

الرأسويختبئ،الخارجإلىالقشرةوتكونمتماس!!صلبة

الحالة،هذهوفي.الأذىعنلعيداأسداخلاإلىالأقداموا

وأبأسنانهابالمدرعالإمساكعلىالحيواناتمنقلي!!يقدر

-يسرعوهو.قوقعتهداخليختفيالمدروأس!شبمخالبها.

يكونوعندماأطخطر.علامةولمبنمخبئهإلى-عادة

لسرعةلنفسهيحفرأنيحاولفقد،مخبئهمنجدابعيدا

بذلك.للقيامالكافيالوقتيملككانإذاالأرضافي

فيالموجودأ!حيداالنوعهوأطواقأضسعةاذوالمدرع

منقوقعتهفيالموجودةالمفاصلتت!صن.المتحدةالولايات

الآخر.علىمنهاك!!ينزلة!التيالدروعمنأطواقتسعة

الذيل،ذأسكفيبماسم،6.حواليالمدرعحمذاطوليبلغ

المرةفيصغارأربعةالأنثىاتلدكجما.7حتىيزنر

دائما.الجنسلفصرمن،الواحدة

الوسطىأمريكافيتوجدالتيالأحرىالمدرعأنواع

بدلأظهرهاعرضعلىأطواق!شةأوثلاثةأكاوالجنوبية

تسعة.من

.صدافاةابمالأدرد،الحيوان:أيضانظرا

ينتميالتيالفصيلةنفسإلىينتميطائرا!روا!

لهبأنالطيورهذهعنيحتلفولحفوالزمار.العتشقبأجهاإ

بسواحلالمدروانيتكاثر.القدمفيشقطأصابعثا،ث

الشتاء.فيجنوباويرح!!والتندراالشماليةأغطبيةآالمنممهآ

يميلرماديالجناح!تولونسم02الطهائرطوليبلغ

طائروهوتحتهاوناصإلبياضالعلياالأجزاءافيالبياضرإلى

البحار،سعواحلفيالعيشعلىاعتادحقيقيمعواحل

تلقيالتيالبحريةوالحشراتالمحارياتهوالمفض!!وطعامه

أربأوثلاثالأنثىتبيض.أحمماحلاإلىالأمواجابها

منقطوالبيض،أطسمرةيميلأخضرلونذاتليضات

سوداء.بعلامات
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